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ФІЛОСОФІЯ 
 

УДК 16+002.8  

© Марія Чікарькова  

(Чернівці) 

 

ГНОСЕОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ОБ’ЄКТИВНОСТІ  

У ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ НАУЦІ 

 

Стаття розглядає проблему об’єктивності наукового знання з точки зору можливості 

(неможливості) її досягнення, основних критеріїв та аспектів. Автор наголошує, що 

кардинальні зміни у потрактуванні проблеми відбулися у ХХ столітті, що пов’язано як з 

науковими відкриттями, так і з формуванням постмодерністської філософії. Якщо класична 

наука перебувала переважно на позиціях гносеологічного оптимізму, то постнекласична 

сумнівається у можливості отримання об’єктивного знання. Плюралізм методологій доби 

постмодернізму призвів не до осягнення істини, а до гносеологічного скептицизму або 

песимізму. Новітня філософія пропонує відносити до сфери об’єктивного те, що зазвичай нею 

відкидалося – сферу емоцій, почуттів, цінностей тощо. Отже, сучасна епістемологія 

твердить скоріше про наближення до об’єктивності, ніж про досягнення її. 

Ключові слова: об’єктивне знання, суб’єктивність, релятивність, епістемологія, 

плюралізм поглядів, постмодернізм, скептицизм, гносеологічний песимізм, плюралізм. 

 

Одне з найбільш дискусійних питань сучасної епістемології – проблема достовірності 

(об’єктивності) наукового знання. Не можна сказати, що воно абсолютно нове – адже 

філософи від самого початку замислювалися над природою реальності й нашим 

сприйняттям її, помилками у процесі пізнання, критеріями істинності знання тощо. Втім, 

саме тепер, в епоху революційних відкриттів квантової фізики, постмодернізму з його 

гаслами про релятивність всього і вся та методологічним плюралізмом постнекласичної 

науки гносеологічна проблема об’єктивності постає з надзвичайною гостротою.  

Актуальність теми призводить до лавини публікацій на дану тематику, особливо в 

англомовному середовищі – адже західна наука почала вивчати дане питання ще з середини 

ХХ століття. Отже, в нашому огляді наукової літератури ми вимушено зупиняємося лише 

на працях або ідеях, що демонструють різні підходи або різні аспекти проблеми. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Насамперед зауважимо, що майже всі 

дослідники відзначають непростоту даної проблематики. Наприклад, Х. Дуглас твердить 

про нездоланну складність об’єктивності, оскільки саме її розуміння можливе у трьох 

модусах: безпосередньої взаємодії зі світом, думкою та соціальними процесами, кожний з 

яких, у свою чергу, передбачає різні смисли [13, р. 455-456]. В. Мельник фіксує дві 

тенденції у дискурсі розгляду об’єктивності наукового знання: релятивізм (не існує 

адекватної, єдино правильної концепції щодо досліджуваного об’єкту) та об’єктивізм 

(досягнення істини можливе – це і є основним призначенням науки) [7, с. 5-6]. В. Зуєв 

стверджує, що у методології сучасного пізнання протиборствують дві протилежних позиції: 

монізм як догматизм та плюралізм як релятивізм, й ці суперечності неможливо усунути 

завдяки плюралізму поглядів щодо методологічних засад пізнання, оскільки постмодернізм, 

наприклад, намагався позбутися будь-якої методології взагалі [3, с. 29]. Д. Філіпс аналізує 

інтелектуальні корені атаки на об’єктивність, розглядаючи особливості її потрактування 

традиційною та нетрадиційною епістемологіями.  

Якщо емпірики (Локк, Берклі) та раціоналісти (Декарт) вважали, що наші знання 

ґрунтуються на певному незмінному фундаменті, то ХХ століття принесло з собою ідею, що 

будь-яке знання може бути в майбутньому піддано ревізії [25, р. 21]. М. Лященко бачить зміну 

уявлень про об’єктивність наукового знання у виникненні квантової фізики та синергетичних 

ідей й аналізує ідейні розбіжності між науковим оптимізмом та гносеологічним скептицизмом 
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[5]. К. Делокаров подає ґрунтовний ретроспективний огляд питанню об’єктивності в науці, 

наголошуючи, що революційні зрушення погляду на цю проблему відбулися на межі ХІХ–ХХ 

ст., коли теорія відносності продемонструвала залежність того чи іншого твердження від 

системи відліку, а квантова механіка радикально змінила потрактування причинності, 

реальності, випадковості [2, с. 124]. Говорячи про сучасні модифікації питання, то, можливо, 

логічніше було би його переформулювати – не «об’єктивна чи суб’єктивна наука?», але «що у 

наших знаннях об’єктивного, а що – суб’єктивного»? [2, с. 126]. 

Сьогоднішня дослідницька думка схиляється до точки зору, згідно якої об’єктивність 

наукового знання є недосяжною [8] – наприклад, через наявність ціннісного компонента у 

пізнанні [4]. Неможливість досягнути абсолютної об’єктивності відображено вже у назві 

однієї з найвідоміших праць, присвячених даній проблемі, – «Погляд нізвідки» Т. Нагеля 

[22]. Х. Патнем у книзі «Розум, істина та історія» [28] розробляє концепцію «внутрішнього 

реалізму»: тут істина потрактована як раціональна прийнятність певного твердження лише 

в рамках конкретної концептуальної схеми. Р. Рорті пов’язує проблему об’єктивності з 

питанням солідарності й робить припущення, що наше бажання об’єктивності частково є 

замаскованим страхом смерті та спробою уникнути випадковостей [30, p. 178]. 

Об’єктивність не може бути абсолютною у практичній реалізації, але завжди поважається й 

є бажаною, оскільки саме вона робить науку цінністю в очах суспільства [31, р. 754]. 

 У пошуках шляхів досягнення об’єктивності в науці деякі дослідники занурюються у 

минулі епохи, реконструюючи методологічні принципи, які свого часу було відкинуто 

матеріалісчтино-позитивістською думкою як архаїчні: виявлення впливу схоластичної 

освіти та наукової революції на формування критеріїв безпристрасності та правди у науці 

ХVII столітті [12]; атласи кінця ХІХ століття, що складалися з картинок або світлин, і мали 

убезпечувати у такий спосіб науковця від втручання суб’єктивного чинника у процесі 

повідомлення про результати дослідження [11]. Монографія М. Ніаза подає не лише 

панорамну історичну перспективу вивчення проблеми об’єктивності, але й особливості її 

потрактування у різних наукових проектах сьогодення [23].  

Монографія О. Мамчур торкається багатьох аспектів нашої теми: відмінності між 

релятивністю та релятивізмом, межа між об’єктністю та об’єктивністю наукового знання, 

основні концепції об’єктивності тощо [6].  

Доволі нетиповою є точка зору В. Волошина, котрий відзначає низку конструктивних 

функцій релятивізму: визнання ролі ціннісно-цільових структур (у т. ч. й позанаукових) 

пізнання, диверсифікація знань, віднайдення нових атрибутів несуперечності тощо [1, с. 

34]. А феміністка С. Хардінг вважає, що дослідження, зроблені жінками, котрі не 

приховують «обмежень», які буцімто визначаються статтю дослідниці, набагато 

об’єктивніші, ніж позірно «нейтральні» чоловічі [17]. 

В. Кораб-Карпович пов’язує проблему об’єктивності з емоційною сферою людини, й 

доходить висновку, що лише любов дає повне знання, дозволяючи бачити об’єкт всебічно, 

не зводячи його до певної функції [20]. 

Як свідчить навіть цей стислий огляд, ми бачимо, що науковці торкаються різних аспектів 

проблеми, висловлюючи різні точки зору й застосовуючи різний інструментарій, й при цьому 

не можуть дійти згоди навіть у ключовому питанні – що таке об’єктивність? Це пояснюється й 

складністю самої проблеми, і тим, що дослідники підходять до неї з різним ступенем 

усвідомленості головної тези, сформульованої ще в часи Маха й Авенаріуса (якщо не Берклі): 

матерія щезає, на її місці в сучасній фізиці виступає пустота, в якій примхливо рухаються 

електрони, періодично змінюючи свою корпускулярність на поле. Часто дослідники (особливо 

пострадянські) залишаються у лоні Проекта Модерну, який тішив себе ілюзією «вивчити й 

переробити природу», до чого, мовляв, зобов’язував «титанізм» людини. Втім, усе ще варто 

найперше прагнути «пізнати самого себе», а не фата-моргану «оточуючої природи» (адже 

питання про об’єктивну та суб’єктивну реальність ще ніхто не розв’язав). Наука в такому 

дискурсі не постає антагоністичною до поезії, міфу, релігії й т. п.  
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Отже, метою нашої статті є критичний розгляд основних сучасних концепцій об’єктивності 

знання та постановка питання про пошук нової методології у сучасній епістемології. 

Виклад матеріалу. Насамперед, відзначимо, що людина пізнає світ за допомогою, з 

одного боку, чуттєвого досвіду, а з іншого – багажу теоретичних знань, і саме їхнє 

поєднання є традиційним когнітивним процесом. Втім, тут є пастка, яку вже помітили 

філософи минулих епох. Так, Ф. Бекон, родоначальник англійського емпіризму, фіксував 

складнощі, з якими людина стикається на шляху пізнання, і серед них – т. зв. «ідоли роду», 

що не дають можливість людині отримати об’єктивне й повне знання через те, що вона – 

людина і не може перестати нею бути. М. Гайдеггер, М. Мерло-Понті, Е. Гуссерль поділяли 

точку зору, що наше знання є суб’єктивним та «ситуативним» і багато в чому залежить, 

скажімо, від інтерпретації. 

Втім, філософія подає нам і більш специфічні точки зору, що виглядають новаторськими 

навіть зараз, через кілька століть після того як вони висловлені. Так, італійський мислитель 

Нового часу Джамбаттіста Віко, розрізняючи два типи знання – природничонаукове та 

гуманітарне – стверджує, що якраз перше і є суб’єктивним, приблизним (оскільки описує лише 

те, що нам являється, а не що є), у той час, як друге є точним та об’єктивним (оскільки немає 

різниці між тим, що явилося нам у феномені та ні, оскільки джерелом знання виступає людина, 

отже, гуманітарні науки мають справу з самою сутністю).  

Дискусія про можливість / неможливість досягнення об’єктивності у науці та її критерії 

триває й посьогодні. Деякі дослідники намагаються зняти гостроту проблеми, пропонуючи 

своєрідний компроміс. Так, К. Делокаров зазначає: «Термін «об’єктивне знання» з самого 

початку містив протиріччя, оскільки будь-яке знання – суть знання суб’єкта про об’єкт, 

тобто суб’єктивне знання. Разом з цим це знання про об’єкт, і саме в цьому розумінні воно 

об’єктивне» [2, с. 119-120]. Втім, ми розуміємо, що наріжним каменем даної ситуації є інше 

питання – що таке об’єктивність в науці? чи існують її критерії? чи можливо її досягнути? І, 

врешті-решт, чи варто прагнути до цієї утопічної об’єктивності?  

З часів Платона існує концепція істинного знання як такого, що правдиво відображає 

реальність, але сучасні філософи не задовольняються цим потрактуванням: «Що означає 

об’єктивність? Чи означає вона відображення реальності у необробленій, справжній формі? 

Якщо так, то ця концепція об’єктивності наївна» [14, p. 214]. Не будемо заглиблюватися у 

філософські міркування щодо природи самої реальності – адже те, що ми звикли називати 

об’єктивною реальністю, сьогодні (й не лише сьогодні – згадаймо хоча б соліпсизм Дж. 

Берклі), в епоху квантової фізики, також піддається сумнівам. Якщо існування самої т. зв. 

об’єктивної реальності стає предметом наукових дискусій, про яке об’єктивне її 

відображення можна говорити? 

Р. Рорті, міркуючи над проблемою об’єктивності, фіксує два основних підходи щодо 

даного питання: «реалісти» (котрі трактують правду як відповідність реальності й 

занурюються у метафізику) та «прагматики» (для котрих правда – те, що добре «для нас»; 

«реалісти» часто докладають до них епітет «релятивізм») [30, p. 168-169]. Очевидно, що 

позиції ці полярні, і тут важко говорити про можливість будь-якої наукової згоди.  

Втім, без такої згоди взагалі важко говорити про об’єктивність, оскільки традиційно 

об’єктивними ми називаємо результати, які визнаються якщо не усіма, то, принаймні, 

більшістю професіоналів й які можна перевірити. Визнання соціального характеру наукової 

діяльності стало загальником у розмові про об’єктивність – адже тут важливим чинником 

виступає результат інтерсуб’єктивної згоди між членами наукового співтовариства, 

відкритість науки [10, 18, 24, 21].  

К. Поппер, розмірковуючи над особливостями наукової об’єктивності, зазначає: 

«…об’єктивність науки – не справа індивідуальних вчених, але скоріше соціальний результат 

їхнього взаємного критицизму, дружньо-ворожих розбіжностей праці вчених, їхньої 

кооперації, а також їхньої змагальності» [27, р. 95]. Отже, здається, що об’єктивності не так 

уже важко досягнути шляхом наукових обговорень, дискусій, взаємних перевірок. Втім, 

наскільки реально науковцям дійти згоди, якщо вони, наприклад, використовують різний 
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методологічний інструментарій? Чи легко виробити спільну позицію релігієзнавцеві та 

теологу? Чи можна досягти об’єктивності (тобто у такому потрактуванні – більш-менш 

спільної згоди) фахівцям, одні з яких, скажімо, аналізують літературний текст з 

позитивістських позицій, а інші – з позицій рецептивної поетики? Наскільки реально виробити 

спільні критерії при аналізі соціуму, якщо одні застосовують марксистський інструментарій, а 

інші – синергетичний? Et cetera. Отож стають зрозумілими підстави, що дозволили М. Гріну 

стверджувати: єдино можливий вид об’єктивності – «контекстуальна об’єктивність», тобто 

«критичний пошук істини, як це практикується в межах даного соціального контексту» [15, 

р. 75]; отже, об’єктивність може бути досягнута лише у межах певної цільової аудиторії – і не 

більше. У наукових колах лунають й інші пропозиції. Можливо, справді має сенс для аналізу 

даної проблеми, поряд з об’єктивністю та суб’єктивністю, ввести ще одне поняття – 

інтерсуб’єктивність, котру визначають як точку зору, що підтримується більш ніж одним 

суб’єктом [16, р. 63]. При цьому зрозуміло, що інтерсуб’єктивність не дорівнює об’єктивності, 

оскільки спільнота може помилятися, як і одна окремо взята людина. 

Оригінальною видається концепція об’єктивності, запропонована феміністкою С. 

Хардінг, котра вводить термін «сильна об’єктивність» (strong objectivity) – на противагу 

«слабкій об’єктивності» (weak objectivity). Під першим мається на увазі метод дослідження, 

що психологічно ґрунтується на жіночому погляді – він чесніший та об’єктивніший, 

оскільки не приховується, на відміну від традиційно андроцентричної сучасної науки, яка 

чоловіками проголошується «нейтральною» [17]. 

Будемо також пам’ятати, що, окрім такої наукової кооперації, на вченого також впливає 

його епоха, виховання, аксіологія [див. напр.: 4, 21, 29]. Щодо цих чинників, то сучасна 

філософська думка висуває неоднозначні концепції. Так, Х. Патнем твердить, що, наприклад, 

цінності з т. з. його концепції «внутрішнього реалізму» (об’єктивності «для нас», для людей) є 

не менш об’єктивними, ніж факти (він вводить термін «ціннісні факти»), а «людина, що не має 

цінностей, не має також і фактів» [28, p. 201]. Лише поодинокі автори не визнають, що 

соціокультурні реалії впливають на дослідницький процес та його результати [19].  

Додамо сюди ще сферу емоцій та почуттів, без яких людина (навіть «відсторонений» 

науковець) не може існувати: «Позиція науковця найкраще може бути описана словом 

«безпристрасність», таким чином, це прямо протилежне щоденній людській точці зору, що 

базується на перевагах та почуттях. Але індиферентність, нестача почуттів, це стан душі 

також» [20, р. 61-62]. Отже, це знову повертає нас до згаданого вище питання Ф. Бекона: як 

перестати бути людиною? Адже для того, щоб стати беззастережно об’єктивним, погляд 

вченого, за відомим висловом Т. Нагеля, має бути «нізвідки» [22] або, за висловом не менш 

відомого Х. Патнема, це має бути позиція Господа Бога [28].  

Постмодернізм, гаслами якого є релятивність та рівнозначність, або, якщо завгодно – 

різомність, вносить свої акценти. Сучасний погляд на ситуацію у дідині наукового знання 

чудово висловлений П. Фейєрабендом, який звертає увагу на рівноцінність альтернативних 

точок зору: «Для кожного твердження, теорії, точки зору, що прийняті (вважаються 

істинними), існують аргументи, котрі показують, що конкуруюча альтернатива є принаймні 

настільки ж гарною, а, можливо, і кращою» [9, с. 100]. Отже, розмова про наукове пізнання 

сьогодні не може відбуватися без згадування епістемологічного релятивізму, вдале 

визначення котрого, на наш погляд, запропонувала О. Мамчур: «Епістемологічний 

релятивізм можна визначити як доктрину, згідно якої серед численних точок зору, поглядів, 

гіпотез та теорій щодо одного й того самого об’єкта не існує єдино правильної, тієї, котра 

може вважатися адекватною реальному стану речей у світі» [6, с. 14]. 

Отже, виходить, що об’єктивності у науці не існує? Д. Філіпс ставить резонне питання: 

якщо всі точки зору суб’єктивні, то, можливо, має сенс говорити про «ступінь» суб’єктивності 

[25, р. 20]. І продовжує, висуваючи наступну гіпотезу: «об’єктивність» – це просто ярлик, який 

ми вживаємо для позначення певних процедурних стандартів, але вона не гарантує нам 

безсумнівності результату (так само покупці віддають перевагу товарам відомих фірм, хоча, 

очевидно, це не дає абсолютної гарантії, що товар не зламається) [25, р. 23]. 
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Справа ускладнюється тим, що поняття об’єктивності пов’язано з поняттям правди. К. 

Поппер, наприклад, розглядав правду як важливий регулятивний принцип, що повинен 

співвідноситися з фактами. Для унаочнення цієї ідеї правду він порівнював з гірським 

піком, що, можливо, губиться серед хмар, але про який постійно повинен пам’ятати 

альпініст й прагнути його досягнути [26, p. 226]. Але що значить правда для сучасного 

соціуму, де це поняття вже замінено терміном «постправда»? Проте, чи не простіше 

відкинути крутійства й хитрування й чесно сказати: якщо це не правда, то це – неправда? 

Адже засади нашої цивілізації пов’язані з усвідомленням обов’язковості диференціації 

Правди й Кривди. Епоха язичницького релятивізму й волюнтаризму закінчилася з початком 

християнської ери, а оскільки, як нам часто намагаються втлумачити, ми живемо вже не 

лише в епоху постправди, а й у постхритиянську еру, то чи не є оці пост- не стільки 

фіксацією руху вперед, скільки поверненням до світоглядної парадигми політеїстичного й 

хаотичного за своїми аксіологічними орієнтаціями світу?  

Висновки. Отже, аналіз та оцінка основних підходів до розв’язання проблеми 

об’єктивності наукового знання свідчать, що поступово утверджується думка про 

утопічність об’єктивно-позитивістського погляду на дослідження як опис суми 

матеріальних об’єктів без врахування динаміки зміни їхніх функцій. Індивідуальна 

свідомість не може привласнити позицію та потенціал, які в традиційній культурі 

приписувалися виключно Богові, й те, що М. Бердяєв називав «людинобожжям», мусить 

поступитися більш зваженим принципам колективної й толерантної наукової взаємодії. 
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Maria Chikarkova 

Gnoseological problem of objectivity in the post-non-classical science 

 

The article considers one of the most acute issues of contemporary epistemology – the 

question of achieving objective knowledge. The problem of objectivity attracted the attention of 

philosophers from ancient times, but it became especially relevant from the second half of ХХ 

century, when the philosophy of postmodernism spread with its ideas of relativity and pluralism. 

Therefore, the purpose of our article is critically to examine the basic concepts of the objectivity of 

knowledge and to raise the question of finding a new methodology in contemporary epistemology. 

An analysis of modern research in this area shows that among scientists there is no 

agreement either on the understanding of the essence of objectivity, or about the possibility or 

impossibility of its achievement in the field of science. The main difficulty faced by any researcher 

who wants to become objective is the inability to go beyond his human nature. However, it is 

impossible to be objective, remaining a person with its own experience, emotions, knowledge, etc. 

Classical science was predominantly in positions of epistemological optimism. Post-non-

classical science doubts about the possibility of obtaining objective knowledge. The pluralism of the 

methodologies of the era of postmodernism has led not to the realization of truth, but to 

epistemological skepticism or pessimism. The newest philosophy include in the sphere of objectivity 

earlier rejected the sphere of emotions, feelings, values, etc. Consequently, modern epistemology 

claims more about the possibility of approaching objectivity than the achievement of it. 

Keywords: objective knowledge, subjectivity, relativity, epistemology, pluralism of views, 

postmodernism, skepticism, epistemological pessimism, pluralism. 
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ПРОБЛЕМА ТЕХНІКИ У ФІЛОСОФІЇ МАРТІНА ГАЙДЕГГЕРА 

 

У статті аналізуються особливості гайдеггерівського вчення про техніку. Гайдеггер 

розгортає онтологічно-сутнісне тлумачення сучасної техніки, розкриваючи її укоріненість 

в ідеях новоєвропейської метафізики суб´єктивності про тотальне підпорядкування 

людині усього сущого технічними засобами. Показано, що такий підхід імплікує 

абсолютизацію світу техніки, втягуючи в себе й людину, а тому проблеми техніки мають 

принципово антропогенний характер і не можуть бути розв´язані іманентними їй 

засобами. Можливість відвернення загроз від техніки мислитель пов´язує з виходом за 

межі технічної ментальності і культивуванням близьких до природи й одухотворених 

способів життєдіяльності людини. Фіксуючи граничну гостроту відношення «людина-

техніка», Гайдеггер неявно вказує на комплексний характер цієї проблеми та її розв´язання 

з урахуванням взаємоопосередкованості технічних і людських вимірів сучасної цивілізації. 

Ключові слова: буття, воля до влади, істина, картина світу, метафізика, Новий час, 

постав, причинність, світогляд, філософія техніки. 

 

Актуальність дослідження. Найважливішою особливістю філософії техніки 

Гайдеггера є глибинний онтологічний аналіз сутнього техніки і технічного поступу в їх 

буттєвих вимірах. Мислитель розкрив принципово антропогенний характер сучасних 

технічних викликів, адекватна відповідь на які неможлива у межах самої техніки і 

передбачає кардинальне оновлення нашої ментальності. Ці висновки можуть слугувати 

основою визначення можливих шляхів і засобів гуманітаризації науково-технічного 

прогресу, подоланню протиставлення настанов сцієнтистського технократизму і 

абстрактного антропологізму в методології технікознавства, а також сприяти автентичному 

розумінню специфіки гайдеггерівського філософування.  

Стан теоретичної розробки теми. Підвищений інтерес до розмислів Гайдеггера про 

техніку проявляється зазвичай у контексті філософії техніки як напряму світоглядних і 

методологічних досліджень змісту, функцій і статусу феномена «технічного» в сучасних 

умовах. Увага дослідників гайдеггерівського вчення про техніку привернута передовсім до 

його засадничих принципів, ідей, евристичного потенціалу і практичної значущості. До цих 

питань зверталися Апель К.-О., Белл Д., Габермас Ю., Гелен А., Грант Дж., Гунін А., 

Дрейфус Х., Карпентер С., Мемфорд Л., Рапп Ф., Рополь Г., Рорті Р., Старк Г., Тоффлер О., 

Хьосле В., Шельскі Х., Еллюль Ж., а також Горохов В., Мотрошилова Н., Мурзін Н., Порус В., 

Розін В., Таврізян Г. та ін. Спектр оцінок гайдеггерівської філософії техніки в цілому та її 

окремих положень надзвичайно широкий і неоднозначний, що значною мірою зумовлено 

особливостями теоретичних позицій, з яких вони розглядаються. Це спонукає до більш 

конкретного і цілісного аналізу концепції техніки Гайдеггера. При цьому за джерельну 

основу дослідження доцільно взяти праці «Питання про техніку», «Час картини світу», 

«Поворот», в яких проблему техніки мислитель розглядає спеціально. 

Мета статті: розкрити новизну і критичний радикалізм гайдеггерівського осягнення 

техніки з урахуванням особливостей вирішення мислителем завдань, що стосуються 

з´ясування витоків технічного світобачення, експлікації метафізичних засад і сутнього 

машинної техніки, аналізу характеру техногенних загроз і можливих шляхів їх відвернення. 

Виклад матеріалу. Свої розмисли про техніку Гайдеггер протиставляє усталеним 

концепціям «філософії техніки». У цих концепціях техніка розглядалася як: один із 

багатьох чинників суспільства; вияв могутності Розуму, тріумф ідеалів Просвітництва, 

найефективніший засіб суспільного прогресу; проблема філософії історії чи філософії 

культури. Гайдеггер надає цій проблемі більш фундаментального значення. Він показує, що 
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сучасна техніка – то найсуттєвіший феномен нашої епохи як техногенної. На його думку, 

просвітницький оптимізм щодо техніки є ілюзією, адже техніка забезпечує не лише великі 

блага, але й несе ще більші загрози для людства. Нарешті, виходячи з своєї теорії буття, 

мислитель узасадничує аналіз техніки на солідному метафізичному фундаменті. 

Гайдеггер підпорядковує дослідження техніки з´ясуванню її сутності, тобто, що вона є 

сама собою за своєю істиною. Свою дослідницьку позицію він окреслює так: «Ми ставимо 

питання про техніку і хотіли б цим підготувати можливість вільного ставлення до неї. 

Вільним воно буде, якщо відкриє нашу присутність (Dasein) для сутності техніки» [5, 

с.221]. При цьому мислитель зазначає, що сутність техніки не тотожна самій техніці, не є 

щось технічне, не зводиться до інструментальної чи антропологічної її інтерпретацій як 

засобу нашої діяльності. Таке тлумачення техніки Гайдеггер вважає не неправильним і 

навіть більше, воно «настільки зловісно правильне», у тому сенсі, що лежить в основі всіх 

спроб розв´язати проблему техніки за умови лише правильного оволодіння технікою, яке б, 

зрештою, призвело до «влади духу над технікою». Проте правильне, зазначає мислитель, 

ще не істинне, і правильне судження про техніку ще не означає розуміння її сутності. 

Розкриття сутнього техніки Гайдеггер започатковує аналізом аристотелівського вчення 

про причинність, акцентуючи на тому, що каузальність означає виведення не присутнього у 

присутність у формі певного виробу чи твору. Давньогрецьке «техне» й виражало 

особливості такого креативного виведення з утаємниченого, характеризуючи майстерність 

митця, ремісника, поета, а його вершиною вважалася творчість самої природи. Власне, 

таким витвором, що за допомогою людини з´являється на світ, а відтак засвідчує істину, є 

техніка. «Сутнє техніки, – зазначає Гайдеггер, – перебуває у сфері, де має місце відкриття і 

його невтаємниченість, де звершується алетейя» [5, с. 225]. 

Гайдеггер цілком слушно вважає, що розкриття сутності техніки досягається лише за 

умови аналізу її найбільш розвиненої форми – сучасної техніки. З цим пов´язане розрізнення 

ним ремісничої і машинної техніки й акцентування на тому, що остання «є дещо цілком інше». 

Поширені уявлення про специфіку сучасної техніки у започаткованому у Новий час її зв´язку з 

наукою він вважає необхідними, але недостатніми, оскільки відкритим залишається головне 

питання: «у чому сутнє сучасної техніки, якщо вона дійшла до того, що в ній застосовується 

точне природознавство?» [5, с. 226]. На відміну від традиційної (ремісничої) техніки, усі 

компоненти якої були органічними частинами природи і зазвичай контролювалися людиною, 

сучасна (машинна) техніка – то тотально-виробнича система, що кидає виклик людині та 

природі. «Пануюче в сучасній техніці розкриття втаємниченого є виробництво, яке ставить 

перед природою нечувану вимогу бути поставником енергії, яку можна було б видобувати і 

запасати саму собою» [5, с. 226]. Відмінність між традиційною і сучасною технікою мислитель 

демонструє на прикладі різниці між старим дерев´яним мостом і гідроелектростанцією на 

Рейні. «Гідроелектростанція не вбудована в ріку так, як вбудований старий дерев´яний міст, що 

віками поєднував берег з іншим. Радше ріка вбудована в електростанцію. Рейн є те, що він 

тепер є в якості ріки, а саме поставником гідравлічного тиску, завдяки існуванню 

гідроелектростанції» [5, с. 226-227]. 

Характеризуючи особливості машинної техніки, Гайдеггер вказує на такі характерні для 

сучасної індустрії види «виведення з прихованості», як відкриття, видобування, переробка, 

розподіл, переключення, накопичення тощо, які повинні відповідати критеріям 

самоорганізації, ефективності, доцільності та придатності для подальшого «поставляючого 

виробництва». Весь комплекс способів втягування усього існуючого у цей виробничий 

процес мислитель охоплює словосполученням «перебуваюче-у-наявності», яке набуває при 

цьому «статусу принципового поняття». Ця «принциповість» пояснюється планетарною 

масштабністю технічно-поставляючого комплексу, який також підпорядковує собі, хоч і 

неповністю, й людину. Опосередкованість функціонування технічних комплексів людською 

активністю ще не означає повної підконтрольності техніки людині. В цілому, зазначає 

Гайдеггер, «сучасна техніка у сенсі поставляючо-представляючого виявлення невтаємничості – 

не просто людська справа» [5, с. 228]. Мислитель доводить, що людина і техніка у своїй 
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граничній визначеності не що інше, як феномени таїни буття. Подібно до того, як мало 

«зробив» Платон, аби суще проявилося у світі ідей, – він лише відповідав тому, що було 

звернене до нього як виклик, – так само й сучасна людина відповідає на виклики; сцена 

(передумови, контексти, ситуації), на якій розгортаються наші діяння, не завжди нами 

облаштована, але вона є і нам надана. Освоєння сущого відбувається лише у світлі буття, яке 

нас захоплює, посилає нам виклики, хоча повною мірою ми це не усвідомлюємо. 

Своєрідною «візитівкою» гайдеггерівської інтерпретації сутнього техніки є постав 

(нім. – Gestell). «Поставом, – зазначає Гайдеггер, – ми називаємо об´єднуючий первень тієї 

настанови, яка ставить, тобто змушує людину виводити дійсне з його утаємниченості 

способом представлення його як перебуваючого-в-наявності. Поставом називається той 

спосіб розкриття утаємниченості, який править сутнім сучасної техніки, сам не будучи 

нічим технічним» [5, с. 229]. Постав – це настанова на суцільне «встановлювання» сущого 

як перебуваючого-в-наявності предметного для розпорядження ним. Він також втягує в 

себе людину, змушує її діяти за його принципами і зосереджуватися на організації всього 

сущого у вимірі наявного, придатного, доцільного. За Гайдеггером, постав – то «місія і 

доля» людини, і його панування означає, що «людина поставлена, захоплена і 

використовується силою, що проявляється в сутності техніки і якою вона сама не володіє» 

[1, с. 244]. Постав можна вважати парадигмою технічної цивілізації на кшталт 

платонівської парадигми античності. Якщо Платон спонукав розглядати все суще через 

призму ідей, то постав орієнтує на сприйняття всіх речей, явищ, процесів, в т.ч. людини, в 

аспекті їх «наявного стану» як матеріал, ресурс, резерв. У царині поставу такі високі 

цінності як віра в Бога, служіння Істині, Добру, Правді, плекання людяності, духовне 

самовдосконалення особистості відсувається на периферію і поступово втрачають сенс. У 

кращому разі вони прагматизуються. Глобальною стратегією стає тотальна і неперервна 

оптимізація, організація та використання природних і людських ресурсів, масове 

виробництво, кількісний і якісний ріст продукції. Гайдеггер вважає, що матеріальний 

добробут як ідеал цієї стратегії, ще не означає розв´язання нагальних смисложиттєвих 

проблем, він є лише кульмінацією технічної інтерпретації буття.  

Гайдеггер також по-новому інтерпретує взаємозв´язок між машинною технікою та 

природознавством Нового часу на основі розрізнення їх історіографічної та сутнісної 

репрезентації. Сутнє взаємовідношення цих феноменів зазвичай убачають у визнанні класичної 

фізики як головної передумови виникнення машинної техніки. Історіографічно це виглядає 

справді так, адже експериментальна фізика виникла у ХVІІ ст., а сучасна машинна техніка – у 

другій половині ХVІІІ ст. як результат практичної реалізації досягнень природознавства. Проте 

в сутнісному відношенні такий висновок постає як «оманлива видимість». За Гайдеггером, 

фізика Нового часу не тому інструментальна, що застосовує апаратуру, а навпаки – апаратура 

застосовується тому, що фізика з самого початку розглядає природу так, немов би та являє 

собою наперед задану обчислювальну взаємодію сил. Фізика підготувала такий підхід до 

природи, що згодом оволодіє сучасною технікою, і в цьому відношенні вона є провісником 

постава. Хоча сучасна техніка виникає пізніше, за своєю сутністю вона є дещо більш раннє, що 

з самого початку – як неявний телос – спрямовує фізику Нового часу. «Поставляюча» стратегія 

продовжує діяти також при переході до посткласичної фізики попри те, що представлене суще 

втрачає свою наочність і стає джерелом інформації. «Фізика Нового часу, – зазначає Гайдеггер, – 

це ще не пізнаний у своїх витоках провісник постава. Сутнє сучасної техніки ще довго 

залишиться прихованим навіть тоді, коли вже сконструюють різні двигуни, розвинуть 

електротехніку й дадуть хід атомній техніці» [5, с. 230]. 

Мислитель надає великого значення метафізичному обґрунтуванню сутньому сучасної 

техніки. Її основу складають ідеї та принципи новоєвропейської метафізики суб´єктивності, яка 

вибудувала таку картину світу і обґрунтувала такий етос раціональності, які уможливили 

виникнення сучасної (експериментальної і математизованої) науки та машинно-технічного 

способу освоєння природи. «Машинна техніка, – стверджує Гайдеггер, – залишається дотепер 

найбільш помітним похідним сутнього новоєвропейської техніки, тотожної з сутнім 
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новоєвропейської метафізики» [6, с. 41]. В останній мислитель виокремлює передовсім ті вчення, 

які обґрунтовували не так ціннісно-смислові засади буття людини у світі, як цілераціональне, 

науково-технічне освоєння природи (Декарт, Бекон, Лейбніц, Ніцше). За Гайдеггером, головними 

віхами метафізичного обґрунтування машинно-поставляючої стратегії є: 

По-перше, виникнення й утвердження суб´єктоцентризму. Людина, людські спільноти, 

суспільство в цілому редукуються до суб´єкта як гаранта достовірності усього сущого та 

істинності знання про нього. Людина-суб´єкт «стає тим сущим, на яке у роді свого буття і у 

вигляді своєї істини спирається все суще. Людина стає точкою відліку для сущого самого 

собою» [6, с.48]. 

По-друге, зведення світу, природи і суспільства (в т.ч. їх фундаментальних первнів) до 

картини світу, але не у значенні відображення розмаїття сущого, а як суб´єктивної 

репрезентації підконтрольної суб´єкту предметності. Внаслідок цього виникає такий новий 

феномен, як «статус людини». «Вирішальне в тому, що людина, власне, захоплює це 

положення як нею ж самою створене, вольовим способом утримує його, одного разу 

зайнявши, і забезпечує його за собою як базу для посильного розгортання своєї 

людяності… Започатковується той рід людського існування, коли уся сфера людських 

здатностей виявляється захоплена в якості простору, де задумується і здійснюється 

оволодіння сущим в цілому» [6, с. 50]. Така картина світу утворює смислову ядро Нового 

часу у його відмінності від попередніх епох. 

По-третє, маніфестація активістської інтенції новочасового суб´єкта у світогляді як 

синтезу узагальнюючого бачення світу і життєвої позиції людини. Основною подією 

Нового часу стає «підкорення світу як картини», що розгортається у формі боротьби 

світоглядів за домінування у царині цілком визначеного способу і стратегії освоєння 

сущого. «З цією боротьбою світоглядів Новий час лише й вступає у вирішальний і, слід 

вважати, найбільш тривалий відрізок своєї історії» [6, с. 52]. Як на суттєвий вияв цього 

процесу Гайдеггер вказує на гігантоманію, «внаслідок якої кількісне… стає власною 

якістю», що не підлягає точній калькуляції і «невидимою тінню нависає над усіма речами в 

епоху, коли людина стала суб´єктом, а світ картиною» [6, с. 52]. 

По-четверте, своєї повноти і завершення метафізичне обґрунтування сутнього техніки 

досягає у ніцшеанській волі до влади, у якій свобода новоєвропейської суб´єктивності набуває 

тотального характеру, суб´єктивне й об´єктивне немов би поглинають одне одного в абсолютній 

взаємоопосередкованості, а наука і техніка розглядається суто функціонально як засоби 

поширення й утвердження влади над планетою. «У планетарному імперіалізмі технічно 

організованої людини, – констатує Гайдеггер, – людський суб´єктивізм досягає найвищої 

гостроти, звідкіля він опуститься на площину організованої одноманітності і буде 

влаштовуватися на ній. Ця одноманітність стане найнадійнішим інструментом повного, а саме 

технічного панування над землею. Новоєвропейська свобода суб´єктивності повністю 

розчиниться в сумірній їй об´єктивності» [6, с. 61]. Соціально-політичним аналогом цих процесів 

мислитель вважає тоталітаризм націонал-соціалізму. Втім, техногенно-тоталітаризуючий 

імперіалізм властивий не лише націонал-соціалізму, він має планетарний характер, 

поширюючись з європейського континенту на інші країни світу, особливо американський регіон. 

Гайдеггер розвиває філософію техніки у герменевтичній площині, і його відношення до 

техніки не пов´язане з антитехнічною позицією. Важливо розрізняти техніку як давній і звичний 

засіб людської діяльності і сутнє техніки – постав, що розгорнувся в останні століття як тотальне 

і цілеспрямоване опредметнення й організація усього сущого за допомогою машинної технології. 

Інструментальність техніки не вичерпує її сутнє як поставу, що має буттєву визначеність й 

укоріненість у відношенні людини до світу. Тим-то всі теорії, проекти, комісії з розв´язання 

проблеми техніки на основі знання її інструментальності, функціонування й ефективності, попри 

важливість їх практичних рекомендацій – обмежені, оскільки вони є виявом технічного способу 

мислення, перебувають у полоні техніки і не враховують багатомірність її сутнього. 

Неприйнятним Гайдеггер вважає також нейтральне відношення до техніки, за якого головну 

передумову розв´язання проблем техніки убачають у правильному управлінні нею. Цей підхід 
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теж не виходить за межі технічної ментальності. Як зазначає Гайдеггер, якщо у дослідженні 

сутності техніки ми обмежимося лише технікою, то «будемо рабськи прикуті до техніки, 

позбавлені свободи, незалежно від того, чи стверджуємо ми її з ентузіазмом, чи заперечуємо. 

Тому що техніка не є дещо нейтральне. Саме тоді, коли її уявляють як щось нейтральне, ми 

віддані їй для гіршого» [2, с. 149]. 

Це «гірше» для нас виникає особливо тоді, коли ми не заглиблюємося у сутнє техніки, 

бездумно приводимо її в дію і зіткнувшись з тими чи тими негативними наслідками її 

експлуатації, безсило виступаємо проти неї. Ще більші загрози йдуть від реалізації 

позбавлених гуманітарних експертиз технократичних проектів і програм, ілюзій повного 

контролю техніки і намагання її використати для панування над планетою. У міру того, як 

техніка все більше загрожує вийти з-під контролю, людина усе наполегливіше проявляє 

бажання оволодіти нею. Гайдеггер доводить, що такий підхід не забезпечить проблем 

техніки. Він вважає половинчастими усі технократичні спроби наукових, державних і 

міжнародних інституцій відвернути технічні загрози, оскільки їм бракує «справжнього 

розуміння світу техніки; за ними… усе ще стоїть уява, ніби техніка є за своєю сутністю 

дещо таке, що людина тримає в руках. На мій погляд, це неможливо. Техніка за своєю 

сутністю є дещо таке, чим людина сама собою оволодіти не може» [1, с.242]. 

Гайдеггер також вказує на величезні загрози від ядерної зброї, виснаження планети, 

генетичних експериментів, але найбільшою небезпекою він вважає деформацію сутності 

людини, пов´язану з ризиком втрати свободи, гіпертрофією «поставляючої» ментальності, 

утвердженням настанов волюнтаризму та нігілізму відносно проблеми істини буття. 

«Загроза людині йде навіть не від можливої згубної дії машин і технічних апаратів. 

Справжня загроза вже підійшла до людини у самій її сутності. Панування постава загрожує 

тією небезпекою, що людина виявиться вже не спроможною повернутися до більш 

висхідного розкриття втаємниченого і почути голос більш ранньої істини» [5, с. 234].  

Гайдеггерівський критичний аналіз техніки є частиною критики мислителем західної 

цивілізації, яку він вважає такою, що занепадає внаслідок доленосного упущення – забуття 

буття і надання пріоритету сущому, тобто відходу від найважливішого і намагання охопити 

все існуюче науково-теоретичними ідеалізаціями та оволодіти ним за допомогою техніки. 

Гайдеггер доводить, що світ техніки самодостатній, має свою логіку і сповнений остаточно 

незбагненним розмаїттям змін. У поставі ці зміни досягають апогею, вони засвідчують не 

лише планетарні загрози, але й причетність техніки до виявлення відкритості й 

утаємниченості буття. Технологічна руйнація буттєвих засад життя людини – це найбільш 

масштабна загроза, яка, проте, має той позитивний сенс, що спонукає людство до більшої 

відповідальності у питанні істини буття. Гайдеггер у зв´язку з цим цитує гельдерлінські 

рядки: «Близький і важкий для розуміння Бог. Але де небезпека, там виростає і спасіння». 

Так, постав – то доля людини, але не згубний фатум. Проте мислитель вважає наївними усі 

спроби подолати загрози сучасної епохи абстрактною критикою і нігілістичним ставленням 

до її викликів. «Епоху ніколи не відмінити, заперечуючи її осудом. Епоха лише скине 

осуджуючого з рейок» [6, с. 53]. 

Проголошення Гайдеггером автономії техніки і неможливості її повного контролю 

зовсім не означає ні апології постава, ні того, що ми повинні сліпо підкорятися долі буття. 

Мислитель обґрунтовує доконечність вільного та відповідального ставлення до техніки. 

«Думаючи про сутнє техніки, ми осмислюємо постав як послання на шлях розкриття 

втаємниченого. У такий спосіб ми вже вступили у вільний простір історичного послання, 

яке зовсім не нав´язує нам тупого фаталізму сліпих служителів чи, що зводиться до того ж 

самого, безсилих бунтівників проти техніки, які проклинають її як справу диявола. 

Навпаки, по-справжньому відкривши себе сутньому техніки, ми раптом виявляємо, що 

захоплені визвольною відповідальністю» [5, с. 232].  

На думку Гайдеггера, в сучасних умовах найбільшу небезпеку становлять не так 

технологічні загрози самі собою, як суто технічна, в дусі поставу, інтерпретація буття. 

Особливо небезпечною виявляється тенденція нівелювання, уніфікація нашої ментальності, 
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технократизація світорозуміння; під впливом ейфорії від науково-технічного прогресу 

виникає спокуса абсолютизації техніко-технологічного способу мислення сущого і 

розглядати його як найефективніший засіб розв´язання всіх проблем. Гайдеггер наголошує, 

що блага техніки, а ще більше загрози від неї, спонукають нас осмислювати її природу на 

глибинному рівні, де міститься сутнісне, буттєве, але вже забуте чи ще не усвідомлене. Це 

передбачає вихід за межі технічної ментальності і повернення до буттєвих першовитоків; 

технічне тлумачення всього існуючого у модусі його доцільності, ефективності, корисності – 

то лише одна з форм світобачення, що виникла на відносно пізньому етапі суспільного 

розвитку. Сприйняттю «речі» у вимірі сили, енергії, інформації передує більш 

фундаментальне – ціннісно-смислове – її осягнення у контексті «четвериці світу» – 

протилежностей божеств і смертних, неба і землі. У захопленості людини стихією техніки 

проявляється також послання буття, вперше зафіксоване у Слові. Співіснуючи з технікою, 

ми повинні водночас відновлювати і розвивати й інші, традиційні та духовні способи 

долучення до істини буття. Цю можливість Гайдеггер пов´язує з мистецтвом, поетичною 

творчістю, філософськими розмислами, культивуванням близьких до природи форм 

життєдіяльності, але гарантій реалізації цієї перспективи немає, і «ми вправі жахнутися. 

Чому? Можливості іншого: того, що всюди утвердиться несамовита технічна гонитва, 

допоки одного разу, пройнявши собою все технічне, сутнє техніки не укоріниться на місці 

події істини» [5, с. 238]. Мислитель наголошує: «Тільки Бог ще може нас врятувати», 

маючи на увазі доконечність автентичного осмислення Буття як метафізичного Абсолюту. 

Висновки. Гайдеггерівська інтерпретація сутнього техніки розгортається в руслі 

критичних традицій філософії техніки. Проте Гайдеггер не вдається до моралізаторства 

відносно техніки, а осмислює її сутнє в дусі свого «пізнього» філософування, відомого як 

«мислення буття». За Гайдеггером, сутнє техніки та загрози від неї укорінені в сутності 

людини, коли вона розглядає все існуюче як матеріал для задоволення своїх потреб, а техніку – 

як засіб панування над природою. Ця стратегія сформувалася у Новий час і отримала своє 

обґрунтування у метафізиці суб´єктивності на основі ідей суб´єктоцентризму, редукції всього 

сущого до картини світу, боротьби світоглядів, принципу волі до влади. Мислитель вважає, 

хоча техніка укорінена в єстві людини, вона поступово стає самодостатньою, її панування 

набуває тотального характеру, а тому будь-які спроби відвернути її загрози за допомогою 

зовнішніх обмежень чи раціональної організації її функціонування приречені на невдачу. 

Можливість спасіння Гайдеггер убачає у зміні технологічного світогляду та культивуванні 

близьких до природи і духовно збагачених форм життєдіяльності людини. 

На наш погляд, перспективними для подальших досліджень є окреслені Гайдеггером 

проблеми, які або не отримали належного вирішення у його концепції техніки, або їх 

розв´язання мислителем викликало критику з боку опонентів. Це стосується проблем 

подолання абсолютизації автономності світу техніки, аналізу техніки у ціннісно-

смисловому вимірі та відповідальності людини, відвернення техногенних загроз за 

допомогою комплексного поєднання технічних і духовних чинників, узгодження техніко-

технологічного та соціально-культурного розвитку сучасної цивілізації. 
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Iryna Pochynok 

The Problem of Technique in Martin Heidegger´s Philosophy 

 

The article deals with the specificity of Heidegger´s analysis of technique, its basis being the idea 

of «the thinking of being». Traditional optimistic conceptions of technique are opposed by Heidegger´s 

critical interpretations which as a whole depicts the acuteness of the problem. It is shown that the 

thinker´s shift of the technique analysis into the ontologic field enabled him to reveal the source of the 

machine technique in the essential intention of New times to the reduction of every thing and 

phenomenon to the object of cognition and industrial resource, and hence – the subjugation of nature 

by technical means. This strategy was substantiated in metaphysics of subjectivity. Heidegger 

substantiates the autonomy of the world of technique, anthropogenic character of technical threats, 

impossibility of their prevention by means of the technique itself, regarding the refinement of our 

mentality of technocratic illusions as the main precondition of solving the problem. 

Heidegger´s analysis of interpretation of the essence of technique reveals certain 

paradoxicality. On the one hand it is the absolutization of the world of technique, which logically 

leads to the acknowledgement of elements and increase of threats through technical progress, and 

on the other hand – the denial of possibility of any rational control of technical progress. At the 

same time Heidegger underlines the anthropogenic character of technical threats and cherishes 

hopes for their prevention through self-perfection of the human spirit. But this paradoxicality 

should be treated as the evidence of the complex character of the problem of «a human – 

technique»,wich is confirmed by its modern investigations on the basis of technological and 

humanitarian parameters of modern civilization. 

Keywords: being, will to power, truth, world picture, metaphysics, New times, gestell (нім.), 

causality, world outlook, philosophy of technique.  
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THE CONCEPT OF CULTURE IN CLIFFORD GEERTZ’S INTERPRETATION 

 

The article analyzes the concept of culture actualized in C. Geertz essays and their 

interpretations by the scholars. Geertz’s theoretical contribution begin with his descriptions of the 

definition of culture. The author observes, that the study of culture can be an interpretative one in 

search of meaning, it draws the reader’s attention to the understanding of the cultural forms and 

cultural systems provided by Geertz. He qualifies culture as a historically transmitted pattern of 

meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms. 

Much attention is given to the analyzing of “thick description” of culture. Therefore, according to 

C. Geertz investigation of culture may focus on a single symbol, or ritual, such as the cockfight, and 

“thickly” describe it in the contexts of all the other symbols, social arrangements, and concepts in 

terms of which it has “meaning”. It is noted that C. Geertz examine culture as an ensemble of texts. It 

is emphasized that C. Geertz proposed a new paradigm for how to study culture.  

Keywords: culture, cultural system, ethos, symbol, interpretive approach, C. Geertz,“thick 

description”. 

 

Topicality. The studying of is actualizing C. Geertz’s legacy by the necessity of the appropriate 

interpretation of cultural phenomena in various discourses. The multiplicity of cultural meanings shows 

us the Clifford Geertz as the founder of interpretative approach provides his own explanation of cultural 

reality. Naturally, the multiplicity of interpretation of cultural meanings shows us the possibility of 

different approaches of understanding them in the social context. C. Geertz way of theorizing allows us 

to recognize the culture as an assemblage of texts, and to provide some attempts to find access for 

understand the essence.  

The aim of this research is the investigation of cultural phenomena in the Clifford Geertz 

interpretation. 

The tasks of the article are: to analyze the peculiarities of the understanding of culture in 

interpretative approach by C. Geertz; to find out the influence of symbolic meanings on the function of 

the society; to determine the role of Geertz’s contribution to the further cultural studies. 

Historiography. The analysis of the problem became a subject of interest of scholars in the field of 

the social and cultural studies in an interdisciplinary discourse. The sources of the research are the works 

of Clifford Geertz [3]. Accordingly, the researching of the definition of culture in the interpretation of 

C. Geertz was made by such scholars as Ann Swidler [8], Armin W. Geertz [2], Joseph Errington [1], 

Matthew Norton [5], Philip Smith [7], Richard Parker [6].  

Presentation of the material. In 1970s and 1980s, the impact of the American school of cultural 

anthropology, especially of its symbolic wing headed by C. Geertz, was essentially increased. In the last 

decades of the twentieth century Geertz became one the most cited anthropologist.  

Clifford Geertz was not only a significant figure in anthropology; he was one of the great 

intellectuals of the latter half of the twentieth century. Geertz is well known for his hermeneutical stance, 

called “interpretive anthropology”, and is associated with the intellectual movement in anthropology 

known as “symbolic anthropology”. His seminal essay on “Religion as a Cultural System” has for some 

fifty years dominated the understanding of religion in a wide variety of disciplines. As notes Armin 

Geertz, most people are unaware of, however, are Geertz’s ideas about the interrelations between human 

cognition and culture [2, p. 176-177]. 

The essential intellectual foundation for much Geertz’s work seems to be most clearly developed in 

his early essay, “The Impact of the Concept of Culture on the Concept of Man”, by opposing the view of 

human nature that emerged from the European Enlightenment to the scientific understanding of human 

evolution developed in the twentieth century, that Geertz most compellingly focuses our attention on the 

symbolic dimension of cultural forms. For Geertz, the increasing awareness of the cultural contribution 
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to the process of human evolution, which has clearly been developed in twentieth-century anthropology, 

cannot help but call into question both this philosophical view of an underlying human natures well as 

the stratigraphic intellectual strategies that stem from such a view [6, p 62]. 

“It is here, to come round finally to my title, that the concept of culture has its impact on the concept 

of man. When seen as a set of symbolic devices for controlling behavior, extrasomatic sources of 

information, culture provides the link between what men are intrinsically capable of becoming and what 

they actually, one by one, in fact become. Becoming human is becoming individual, and we become 

individual under the guidance of cultural patterns, historically created systems of meaning in terms of 

which we give form, order, point, and direction to our lives” [3, p. 52]. 

Thus, the problem is that “once culture, psyche, society, and organism have been converted into 

separate scientific “levels,” complete and autonomous in themselves, it is very hard to bring them back 

together again”. Geertz’s leading aim was to apply theories and concepts from biology, psychology and 

sociology to the analysis of culture. This cannot be done if, as many have done, scholars simply 

intuitively correlate cultural facts with the various levels. The stratigraphic approach must be replaced by 

a “synthetic” approach, by which Geertz meant “one in which biological, psychological, sociological, 

and cultural factors can be treated as variables within unitary systems of analysis” [2, p. 179]. 

As Armin Geertz says, this approach makes two strong claims: a) that instead of viewing culture in 

terms of patterns, one should view culture in terms of “control mechanisms – plans, recipes, rules, 

instructions (what computer engineers call “programs”) – for the governing of behavior”, and b) “that 

man is precisely the animal most desperately dependent upon such extragenetic, outside the skin control 

mechanisms, such cultural programs, for ordering his behavior”. The scholar provides, that these two 

claims fit perfectly with present − day social and afective neuroscience, even though it is less accepted by 

cognitive scientists of religion [2, p. 179]. 

Geertz’s theoretical contributions begin with his descriptions definition of culture [4]. He qualifies 

culture as “a historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited 

conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop 

their knowledge about and their attitudes toward life” [3, p. 89] 

Before “The Interpretation of Culture” was published, Clifford Geertz had already changed the 

ways in which most researches study culture. Indeed, the heart of “The Interpretation of Culture” is a 

collection of essays, published between 1957 and the mid-1960 s, that provided a new vocabulary for 

studying culture and a new understanding of what enterprise involves [8, p 79-80]. Clifford Geertz was 

recognized as the founder of interpretive anthropology, and a theorist emphasizing the study of culture 

can be an interpretative one in search of meaning.  

Ann Swidler emphasize, that first Geertz clarified the object of cultural study not hidden 

subjectivities or whole ways of life, but publicly available symbols, second, Geertz developed a rich 

theoretical language for analyzing culture. Geertz asked how particular symbols become real for some 

groups. His answer is that “sacred symbols,” and especially actions, generate an “ethos” − an emotional 

tone, a set of feelings, moods and motivations, that simultaneously make the religious worldview seem 

true. This theoretical formulation seems to explain how symbols, or meanings embodied and enacted in 

symbols, generate experiential realities that in turn make the symbols real [8, p. 79-80]. 

One of the main ideas focused into Geertz’s theory was the core of culture is a set of moral values 

that preserve the correspondence of the world “as it is” with the world “as it should be.” Everything that 

is going on in any culture is specific to contextual behaviors and happenings; one must interpret each of 

those happenings accordingly. Symbolic anthropology can be classified as a reaction to Claude Levi-

Strauss’ structuralist point of view. Geertz mentions Levi-Strauss’s contributions to anthropology, but he 

expresses his disagreement with structuralism in article “The Cerebral Savage: On the Work of Claude 

Levi-Strauss [3, pp. 345-360]”. Levi-Strauss focuses meaning as established contrasts between distinct 

aspects of culture and not on the meaning behind them. Geertz and his followers believed in the 

operations of culture rather than the ways in which symbols utilize in the social process. Levi-Strauss 

believed that rituals, institutions, and other aspects of a culture could be understood by the purposes they 

serve. In the contrary, structuralism applies symbols only with respect to their place in the “system” and 
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not as an integral part of understanding the system. So, this split between the idealism of the symbolic 

anthropologists and the materialism of the structuralists dominated the mid-20th century discussions [4]. 

The important Geertz’s essays dealt with such issues as the incompleteness of “human nature” 

without culture to organize action experience (“The Impact of the Concept of Culture on the Concept of 

Man”), various conceptions of the continuity of human personality in different cultures (“Person, Time, 

and Conduct in Bali”), the resurgence of ethic particularism in the new nations (“The Integrative 

Revolution: Primordial Sentiments and Civil Polotics in the New States”), and the problem of when and 

why ritual practices break down or fail (”Ritual and Social Change: A Javanese Example”) [8, p. 80]. 

One of his most popular essays was included at the beginning of Interpretations of Culture was 

“Thick Description: Toward and Interpretive Theory of Culture”. It is important to the interpretative 

study. Since anthropology is a semiotic, cultural analysis should be an interpretative practice. The 

observational material collected by an ethnographer is not sufficient to achieve a thick description of 

culture, which is the most important aspect to Geertz [4]. Thick description is set apart from this 

description by the former’s attention to the meaning of actions and Geertz explains it with an example. 

One boy’s eye involuntarily twitches, while another boy winks. The physical phenomena are the same, 

but a wink is cultural stuff, whereas a twitch is not. In researching a culture, the ethnographer must 

record the winks, not the twitches [4]. So, “The winker is communicating, and indeed communicating 

in a quite precise and special way: 1) deliberately, 2) to someone in particular, 3) to impart a particular 

message, 4) according to a socially established code, and 5) without cognizance of the rest of the 

company... the winker has not done two things, contracted his eyelids and winked, while the twitcher 

has done only one, contracted his eyelids. Contracting your eyelids on purpose when there exists a 

public code in which so doing counts as a conspiratorial signal is winking. That’s all there is to it: a 

speck of behavior, a fleck of culture…” [3, p. 6]. Thus, Geertz states the subject of interpretation 

depends on the social discourse. 

It is acknowledged that Geertz has written some of the most fascinating essays: “Thick 

Description,” “Religion as a Cultural System,” and “Ideology as a Cultural System” − these are the items 

to which we return time and time again looking for ideas on how to interpret action and imagine culture. 

They are endlessly cited, reinterpreted, and subject to critique. Yet although Geertz has provided several 

pivotal texts for cultural sociology, cultural anthropology, and cultural theory, one and only one has 

become truly iconic. This is his “Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight”. From the one hand, as 

explains Philip Smith, C. Geertz has opened space for the cultural turn by demonstrating more clearly 

and persuasively than anyone before that social action should be considered as embedded in an implicit 

cultural text. From the other hand, as scholar claims, the fateful mistake was that Geertz rejected 

structuralism. Geertz’s vision was of culture as local, flexible, and nuanced. It is but a short step from 

reading culture as flexible to seeing it as spineless and from reading it as local to taking cultural analysis 

to be incompatible with broader agendas aimed at building transposable theory [7, p. 19]. 

The most influential essay is “Deep Play” became a new paradigm for how to study culture: Focus 

on a single event, symbol, or ritual, such as the cockfight, and “thickly” describe it in the contexts of all 

the other symbols, social arrangements, sensibilities, and concepts in terms of which it has “meaning”. 

Eventually, this demonstration of a new kind of practice in cultural study shows how to take a piece of 

culture and treat it as a “text”. By placing the text in a context of all other meaning, experiences, 

practices, or ideas that shed light upon its meaning, the interpreters of a text could find a way explicate 

the sensibility of other times and places [8, p. 80-81]. 

As Joseph Erringt suggest, “Deep play: notes on a Balinese cockfight,” Geertz’s famous article on 

Balinese culture, is based in a distinct notion of system. Geertz’s version used terms poached from 

another psychoanalyst, Heinz Kohut. The anthropologist mediates, Geertz suggested, between what 

Kohut called the “experience near” and “experience distant.” He or she oscillates between what I have 

distinguished here as meaning “addressed to me” (as participant) and meaning as it appears from a 

distanced, “demystifying” stance. Geertz meditates in closing on cultural texts, “theirs” and “ours.” Here 

he thematizes his mediating relationship between the Balinese and his readers, suggesting that we read 

“over his shoulder” as he read “over theirs.” He is figuring the cock-fight as a kind of “cultural system”. 

Ricoeur’s analogy between social conduct and text helped Geertz because, it brought structural 
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linguistics into engagement with his text-centered approach to culture. Ricoeur helped Geertz to argue 

that “cultural systems” cannot be autonomous because cultural meaning is intrinsically contextual, open-

ended, and public [1, p. 33-41].  

Ricoeur’s and Kohut’s psychoanalytic terms help foreground an instrumental notion of “system,” 

that is, a means for responding to the intellectual and existential challenges posed to participant/observers 

by fieldwork. Fully objectified or not, ideas about systems help the work of creating connections 

between first person experience and narratives of experience. If Geertz did not find systems good to do, 

then, he did find them good to think for diagnosing and interpreting other’s doings [1, p. 33-41]. 

At the end of “Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight”, Geertz asks a question of social 

semantics about examining culture as some texts [4]. He accents “The culture of a people is an ensemble 

of texts, themselves ensembles, which the anthropologist strains to read over the shoulders of those to 

whom they properly belong” [3, p. 452]. As Geertz concludes, “Societies, like lives, contain their own 

interpretations. One has only to learn how to gain access to them” [3, p. 453]. 

By that he meant that many scholars think of human life as consisting of composite levels. levels 

consist of the biological, psychological, social and cultural. He argued that stratigraphic thinking assumes 

that if you peel of the various levels, like onion skins, you will end up with the next, more basic level 

beneath. us peeling of the cultural level reveals the structural and functional level. Peeling of that level 

reveals the psychological level [2, p. 178]. 

According to Ann Swidler, students of culture also do well to take the notion of “deep play” (a 

theoretical idea) more seriously. In “Deep Play”, Geertz is not exploring the meaning of the Balinese 

cockfight. He is also asking what make some cultural performances, some cultural experiences deeper, 

more intense, more gripping than others. This is the beginning of an analysis of why some rituals, 

texts, or symbols generate more meaning than others do. Geertz explores how tension, uncertainly 

about the outcome, balanced opponents, and the ability to symbolize significant social tension make 

some cockfight deeper, more exciting, and more satisfying than other. Moreover, he recognizes that 

multiple kinds of realities can abide side by side. He also occasionally addresses great clashes of 

meaning, when people’s cultural assumptions don’t mesh, and when culture itself is a sourse of 

sometimes violent conflict. If cultural coherence is itself variable, Geert’s work a starting point for 

studying this variation [8, p. 83-84]. 

Geertz emphasized that humans have never existed without culture and, therefore, any attempts to 

explain them without culture or, in a more common version, as biological creatures with a cultural 

veneer, is meaningless [2, p. 180]. 

Clifford Geertz was at the forefront of his times when he wrote that “human culture is an ingredient 

not supplementary to human thought” [3, p. 77], and “no such thing as a human nature independent of 

culture” [3, p. 49]. 

Geertz’s “culture” concept itself became the target of sustained anthropological skepticism, but one 

of the clearest messages of the chapters collected in volume “Interpreting Clifford Geertz: Cultural 

Investigation in the Social Sciences” is that Geertz’s “culture” concept has weathered these critical 

storms to provide a strong common platform for diverse sorts of social inquiry [5, p. 205]. As Matthew 

Norton clarified talking about “the Geertz effect”, “the storms have not abated, but the fact that “culture” 

continues to offer a useful and productive platform for common strife over contentious and important 

issues in the human sciences indicates the durability of the concept” [5, p. 205]. 

Conclusion. So, Clifford Geertz created his own paradigms. Some of his most influential essays 

were included in his book “The Interpretation of Cultures”. The contents inside Geertz’s compiled book 

of articles brought about both positive and negative criticisms. But these critical reviews did not reduce 

the significance of his legacy into understanding of culture concept. 

Thus, the concept of culture as component of main idea and special approach was provided by 

Clifford Geertz. Investigation by “thick descriptions” in culture sphere, proposed by scholar can be 

useful in contemporary studies, and shed light on the various meaning of understanding of culture. 
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Ірина Гутковська 

Концепція культури у витлумаченні Кліффорда Ґірца 

 

У статті проаналізовано концепцію культури, обґрунтовану К. Ґірцем та 

проінтерпретовану вченими. Доведено, що теоретичний внесок Ґірца починаються з визначення 

поняття культури. Автор зауважує, що вивчення культури може бути інтерпретаційним в 

пошуках сенсу, він привертає увагу читача до розуміння культурних форм та культурних 

систем, наданих К. Ґірцем. Він кваліфікує культуру як історично передану схему значень, 

втілених в символах, систему успадкованих концепцій, виражених в символічних формах. 

Значна увага приділяється аналізу “насичених описів” культури. Тому, згідно з 

К. Ґірцем, вивчення культури може зосереджуватися на одному лише символі або ритуалі, 

наприклад, на півнячих боях, і “насичено” описувати його в контексті всіх інших символів, 

соціальних механізмів та концепцій, в термінах яких він має “сенс”. Відзначено, що 

К. Ґіртц розглядає культуру як ансамбль текстів і підкреслено важливість запропонованої 

К. Ґіртцем нової парадигми вивчення культури. 

Ключові слова: культура, культурна система, етос, символ, інтерпретативний підхід, 

К. Ґіртц, ”насичений опис”. 
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ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ 

 

У статті окреслюються філософські перспективи вивчення феномену національної 

мови. Мова не лише вибудовується внаслідок змін історико-культурних реалій, а й сама їх 

формує. Постулюючи національні особливості світогляду будь-якого народу, дослідники 

апелюють до мовних фактів і звертають увагу на форму слів, фразеологічні одиниці, 

рудиментарні явища в ідіомах. Значний вплив на розвиток національної мови мають 

історичні чинники, географічне розташування, політичні орієнтири. У мові глибоко 

закладені регулятивно-ціннісні наміри, емоційне ставлення та когнітивні концепти. 

З’ясовано, що національна мова найповніше віддзеркалює соціально-психологічні, 

історичні, етико-педагогічні особливості характеру народу. Одним із шляхів зваженого 

осмислення національної мови постає використання герменевичного підходу. Значна увага 

приділяється зв’язку менталітету й мови, зокрема української мови та свідомості 

сучасного українського суспільства. Зазначається, що процес ідентифікації народу та 

самоідентифікації особистості є взаємодоповнювальними та взаємозалежними. 

Проаналізовано наскільки сучасна мовна політика забезпечує належне функціонування і 

прагнення народу до самовираження. Водночас засвідчено, що самоцінність національної 

мови не спростовує потребу в долученні до духовної спадщини інших народів та їхніх мов, 

забезпечує рівність, відкритість, спільний пошук орієнтирів різними мовами. 

Ключові слова: мова, філософія мови, національна мова, герменевтика, ідентичність, 

ідеологія, дискурс, мовна картина світу. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Некласична філософія, починаючи з ХІХ ст., змінює об’єкт 

дослідження: замість світу «ідей» ставить мовну дійсність. Уже ХХ століття усіма 

напрямками розвиває лінгвофілософську проблематику. Результатом цього стає 

відокремлення від філософії й логіки нової дисципліни – лінгвістики. А це зумовило 

вивчення феномену мови з позицій різних аспектів. Мова опиняється на перехресті 

філософської рефлексії. Звідусіль до неї збігаються стежини з герменевтики, 

феноменології, аналітичної філософії, структуралізму й постструктуралізму, прагматизму й 

позитивізму, філософії життя і психоаналізу, теоантропокосмізму, екзистенціалізму, 

генеративізму, комунікативної філософії (В. Гумбольдт, В. Дильтай, Ф. Шляєрмахер, 

Е. Гусерль, Г. Гадамер, М. Гайдеґер, Ф. де Сосюр, Е. Касірер, П. Рікер, Г. Шпет, М. Бахтін, 

Л. Вітґенштайн, К.-Г. Юнг, Ґ. Фреге, Б. Рассел, О. Лосєв, П. Флоренський, Н. Хомський) 

[Див.: 2; 6; 8; 9; 12]. Мова також постає об’єктом досліджень і в конкретних науках, 

зокрема мовознавстві, психології, педагогіці, релігієзнавстві, етнології, політології, 

соціології, юриспруденції, правознавстві, історії. 

Психологічні і психолінгвістичні аспекти мови, а також особливості мовлення 

досліджували Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Е. Фром, З. Фрейд та ін. У 

результаті диференціації наукових знань поняття «національна мова» здебільшого 

зустрічається серед лінгвістичних категорій. Іноді воно поставало у загальному контексті 

досліджень соціально-культурного середовища (С. Дюрінг, Ю. Габермас, В. Матезіус, 

Т. Фрінгс, А. Гоген, А. Лейбовіц) чи політичної думки (І. Вдовичин, П. Кузик, 

В. Русанівський, О. Куць).  

Сучасні реалії яскраво засвідчують загострення мовного питання у політиці, історії, 

соціології. Не менш значущим воно постає у філософії, психології, художній літературі. 

Віддзеркаленням ситуації, яка склалася в Україні в останні десятиліття, стало неоднозначне 

висловлювання «мовна шизофренія», що є «мовною політикою і культурним стандартом» [14]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські ученимі-лінгвісти провели 

чимало досліджень окресленої проблематики (Г. Балута, Д. Руденко, О. Левченко, 

О. Федик). Також проблема мови аналізувалась українськими етнопсихологами в 

релігійному дусі (І. Нечуй-Левицький, О. Воропай, О. Потебня, І. Франко, О. Кульчицький, 

І. Огієнко, Д. Донцов, Ю. Липа, М. Костомаров, В. Янів). В українській філософії 

самобутність мови аналізують Ф. Бацевич, А. Бичко, І. Бичко, Г. Грабович, Р. Сеник, 

М. Скринник, О. Забужко, Р. Кісь, Ю. Шевчук. 

На Заході лінгвофілософські проблеми не мають такого гострого забарвлення. Однак і 

там проблема національної, народної чи рідної мови належить до актуальних (Е. Сепір, Б.-

Л. Ворф, Г. Бгабга, Ж. Лакан, К. Жоль). 

Формулювання цілей статті. На основі всебічного аналізу і міждисциплінарного підходу 

філософія здатна охопити багатогранні процеси духовного життя народу. Мета цієї статті – 

розкрити значення філософських перспектив для вивчення феномену національної мови. Одним 

із важливих завдань постає визначення змісту мовних і світоглядних категорій як віддзеркалення 

глибинних людських екзистенцій, що сприймаються і розкриваються через комунікацію. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Охопити життя народу у всій його повноті 

можна лише його ж мовою. Воно виявляється у сенсах і символах казки, прислів’я, приказки, 

усмішки, легенди й повісті (наррації – за П. Рікером), молитви. Національна мова – це 

сховище давніх знань, вірувань, міфів і традицій, що відображають логічну, соціальну й 

етичну структуру народної ментальності, багатогранність культурно-побутових, кровно-

родових стосунків, абсолютних табу і філігранних нюансів духовності, зібране упродовж 

усієї історії народу. У рідній мові відбувається найповніше вираження світоглядно-

культурної неповторності народу, завуальованого в архетипахах коду самосвідомості. 

Етнічне буття людей П. Рікер назвав «обличчям ансамблю», яке охоплює культурні традиції, 

географічне розташування, антропологічну своєрідність, історію, клімат, релігію, моральні 

цінності тощо. Мова ніколи не існувала для одного індивіда, вона має соціальний характер. 

Кожна мова має сакральний вимір, трансцендентні пласти, які Ф. де Сосюр називав 

прихованою структурою. Поруч із цим національна мова трактується як специфічний 

світоглядний образ, картина світу і часто виражає аксіологічно-естетичне життя своїх носіїв. 

Мовна картина світу – «понятійна структура, закріплена у системі певної мови, у її граматичних 

і лексичних властивостях, які реалізуються через тексти чи висловлювання» [15, с. 41].  

Мовна картина світу – не простий набір «фотографій», відбиток предметів чи 

розвішування етикеток-імен, вона відтворює позицію людини, самоідентичність, а тому – 

антропоцентрична за своєю сутністю. Відтак, її пріоритетним завданням постає 

відображення фундаментальних умов розуміння й пояснення світоглядних настанов, 

наукових і позанаукових реалій. Водночас мова – не просто «домівка буття» для людини (за 

Гайдеґером), це смислове значення Всесвіту й ідентифікація мовця у ньому, розташування 

самої системи цінностей. «Все, що не охоплює мова особи, не є її світом – не 

переживається, не цінується, не усвідомлюється. Дійсність настільки моя, наскільки 

омовлена, вербалізована в моєму досвіді» [12, с. 57]. 

Мовна картина світу має свої кордони, ті світоглядні межі, які формують символи, 

створюють міфологічно-релігійне тло, зачіпають несвідомі проекції, враховують навіть 

естетичні категорії («комічність», «почуття гумору», «милозвучність», «трагізм» тощо).  

Інтерпретація народної мови передбачає різні рівні тлумачення й водночас вона є 

обмеженою. Неможлива одночасна і єдиновірна герменевтика, позаяк не існує для 

національної мови однієї перспективи, єдиного діалогу виключно з однією мовою. «Чим 

більше ми пояснюємо чужі смисли, тим краще ми розуміємо наше власне внутрішнє 

значення» [7, с. 255]. Тлумачення національної мови задає новий напрям, розширює 

горизонти загальноприйнятих стандартів і відкриває глибинний рівень знакових програм. 

Герменевтика національної мови передбачає врахування соціальної реальності, соціальної 

активності і здорового патріотизму. При дистанційному або ж конфліктному тлумаченні мовна 

ситуація набуває непередбачуваного значення. «Мова розгортається як гіпертекст, у якому 
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поруч з лінійною розповіддю зберігається нелінійність, система споріднених вузлів, 

відгалужень чи ходів, що змінюють, розширюють обсяг значення і дозволяють читати текст у 

будь-якому напрямку» [1, с. 82]. Національна мова нероздільно пов’язана і з мовцем, і з тими, 

хто вслухається, хто веде діалог. Значення слів тут розкриваються через глибинний архетипний 

контекст, ситуацію зовнішньої і внутрішньої спрямованості. 

Діалог національних мов передбачає встановлення контактів, розмивання меж 

соціальної дійсності і меж націй, культур, наукових досягнень. Як і будь-який діалог, він 

характеризується дистанційністю, напруженістю, символічністю й невичерпністю. На 

думку М. Медвєдєва, «герменевтичне пояснення співпадає з найширшим історичними і 

культурними зв’язками» [7, с. 255], які полягають не лише у дружній комунікації. 

Поширення власних символів за «домівкою» аналогічне зі збільшенням влади і посиленням 

конфліктів у суспільстві шляхом маніпуляції свідомістю. Національна мова в кожну 

історичну епоху, у відповідній соціально-культурній реальності перемагає чужі смисли, 

цінності, інтерпретації. І такі конфлікти не є однозначними. Через відкриття «Іншого», 

«Іншої мови» як суб’єкта розширюється кругозір особистих суб’єктивних значень мови і 

додатково черпаються альтернативні сили. Тоді мова виходить на новий рівень, із 

горизонтальної площини – на вертикаль. Переважно це вищий рівень, однак історії відомі 

випадки, коли зникали навіть найрозвиненіші мови. 

Однак, порушення комунікації, її життєстверджувальних норм, обмеження чи мовчазна 

згода із забороною «Іншого» програмує втрату цінності людської екзистенції. У 

герменевтиці П.Рікера зустрічаємо особливий рівень достовірності «Я» або самості. Через 

діалектичне розгортання «Я» – «Інший» реалізується самоатестація. Так само й кожна 

національна мова дає змогу пройти самоідентифікацію своїм носіям, щоби визначитися і 

продемонструвати рівень своєї свідомості. 

Мова налаштовує на взаєморозуміння, сприяє інтелектуальній діяльності, уможливлює 

спільний рівень зони напруження. У спілкуванні засвідчується об’єктивність кожного 

слова, не втрачаючи про цьому суб’єктивність. Визнання своєї народної мови посилює 

самовизначення, впевненість у своїх силах і спонукає до взаємної, нехай і суперечливої, 

складної та опосередкованої згоди. Ми наче даємо обіцянку мові, налаштовуємося на її 

звучання, фокусуємось на самобутності. У рідній мові ми шукаємо підтримки, того мовного 

концепту, який найадекватніше відобразить наш емоційний стан, інтелектуальний рівень чи 

творчий потенціал. Адже «людина розуміє себе лише тоді, коли вона на власному досвіді 

переконується, що її слова є зрозумілими також й іншим людям» [6, с. 81]. 

Так само як і індивід, кожна народна мова прагне до визнання, підтвердження своєї 

значущості серед інших мов. Це передбачає вияв ініціативи, підтвердження самоцінності, 

взаєморозуміння, культурний обмін. При діалозі мов відбувається духовний обмін, 

акцентуються базові пріоритети, висвітлюються першочергові завдання й цілі. Мова не 

лише вибудовується внаслідок історико-культурних змін, а й сама їх зумовлює. 

Комунікація між мовами – це не лише їх прирівнювання чи зіставлення, а й певна обіцянка і 

дотримання її. Адже мова сприймається народом як дар. Інакше це породжує боротьбу за 

визнання, за виживання, веде до агресивності і конфліктів. Дестабілізація у мовній політиці 

торкається етичних проблем. Вона розкривається як порушення балансу справедливості. 

Взаєморозуміння можливе не лише у зовнішній мові, а й мисленні, коли виникають 

аналогічні моделі (образи, архетипи), що й засвідчують обопільний інтерес, мовленнєву 

поведінку. «Мова є метатекстом та інтертекстом (він – основа для розуміння), а також 

початковою настановою, що формується конкретно-історичним типом культури і 

обумовлює як мислення, так і поведінку людини» [11, с. 58]. У національній мові 

відображаються усі складні й заплутані проблеми реальності, стимули до формування 

ціннісного Універсуму. Ментальність народу найкраще виявляється у розкритті його 

прихованої і рефлексивно-неочевидної сутності. У процесі формування мови й осмислення 

світу думка особистості стимулює до розумової діяльності. Завдяки цьому встановлюються 
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тісні зв’язки між теоретичним і реальним світом. У мові глибоко закладені як регулятивно-

ціннісні наміри й емоційне ставлення, так і когнітивні концепти. 

Яскраво описує процес порозуміння О. Потебня, порівнюючи його зі звучанням різних 

музичних інструментів, які «приведені в такий зв'язок поміж собою, що звук одного із них 

викликає не такий самий, але співвідносний звук іншого» [10, с. 160]. Чимало дослідників 

акцентували увагу на тому, що кожна національна мова постає закодованою системою для 

інших мов, а для носія мови – тягарем, обмеженням його світогляду. Однак мова – це не 

стабільна, незмінна даність, вона – жива, постійно оновлювана система комунікацій. 

Щоправда, доти, доки народ її використовує і розвиває. Порозуміння з іншими народними 

мовами виникає у процесі усвідомленої співпраці, передачі інформації, обміну цінностями, 

накладанням горизонтів, бажанням досягнути консенсусу. 

Мова – різновид соціальної експресії, ритм народу, голосовий стереотип і звуковий 

стандарт. Це темперамент, швидкість, інтонація, здібності, гармонійність комбінації звуків, 

запахів, кольорів. Зокрема у Г. Гадамера, як і в його вчителя М. Гайдеггера, національне тут-

буття мислиться як батьківщина-мова, тобто та константа, що є одвічною. Мовна 

батьківщина тотожна поняттю «свій», «близький», «рідний», «справжній» і «зрозумілий». 

Духовною хворобою екзистенціального характеру називає Г. Гадамер відчуження від народу 

і рідної мови, адже порушується базова герменевтична ідентичність. Вияв інформаційного 

вакууму викликає нудьгу і смуток, відчуття самотності, невизначеності. «Хвороба полягає у 

тому, що людина втрачає навички комунікативного мовлення, якщо більше не чує своєї 

власної мови» [3, с. 189]. Національна мова настільки вплетена у духовність, що спілкування 

рідною мовою вживання метафор, прислів’їв, зворотів для мовця є вітальною 

характеристикою, чимось нагадує мовний потік або інстинкт. Буття індивіда намагається 

відшукати у несвідомому (передсуди, стереотипи, упередження, образи) нову дійсність. 

У західній філософії проблема мови тісно пов’язана із ще однією інституцією – 

ідеологією (Е. Саїд, М. Фуко). Сила й могутність національної мови, її здатність впливати 

на значні групи людей чи маніпулювати їхньою свідомістю часто називають дискурсом 

влади. Зокрема у М. Фуко, дискурс відбувається лише за наявності певної ідеології, яка і 

задає тон комунікації. Дискурс – «…те, заради чого воюють, чим воюють, влада, якою 

намагаються заволодіти» [13, с. 52]. У своїх працях філософ досить неоднозначно 

відгукується про сучасне інформаційне суспільство і той горизонт можливостей, який воно 

охоплює. Адже усякий дискурс має свої процедури контролю і обмеження – це влада і наші 

потаємні бажання. Поступово дискурс захоплює нас, стає панувати над нами. Він формує у 

нашій уяві-знанні таку матрицю, яка уже має задані параметри, правила гри. І при всій 

видимості різносторонніх підходів-виходів зводить розв’язок до заданого наперед.  

Дискурс у найзагальнішому розумінні – оцінка інформації, те, що сам текст потенційно 

містить, і те, чого в самому тексті немає чи те, що може бути за певних умов побачене, 

прочитане та зрозуміле. Завдяки інтуїції читача (інтерпретатора) інертність речей набуває 

іншого смислу, окреслює горизонти нових значень. Відбувається вираження 

інтерсуб’єктивності, редукується чуттєво-реальна подія, передається її зміст від одного 

суб’єкта до іншого, застосовується до найрізноманітніших соціальних ситуацій. 

Дискурс як першовизначальне тлумачення, сукупність мовленнєво-мисленнєвих дій та 

презентація світу дає поштовх до осмислення мовної картини світу. Філософський дискурс 

постає надзвичайно різнорідним масивом індивідуальних текстів, мовним середовищем, що 

сприяє соціальній комунікації, призводить до кількісного зростання оптимально 

позитивних шляхів. Він наполегливо розширює огляд потенційних розв’язків наболілих 

проблем, ставить під сумнів настирливий консерватизм і однобічність. Філософський 

дискурс не виникає раптово, він передбачає рівноправність учасників, врахування 

різнобічних аргументів і відсутність перешкод.  

Розглядаючи динаміку мовних спільнот, їхні специфічні проблеми організації, дискурс 

встановлює і реконструює базові умови взаєморозуміння і досягнення консенсусу. 

Комунікація – багатосторонній процес, що виходить за межі особистісного осмислення, 
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аргументацій і зіставлення цінностей своїх та опонента, формування нових морально-

етичних нормативів. І водночас це результат, відповідь, часткова ідентифікація із зовнішнім 

«текстом», яким постає суспільство, природа, інша особистість, народ чи інформація. При 

цьому відбувається асиміляція або ж заперечення у межах кожної проблемної ситуації. 

Виявлення у межах окремої спільноти її загальних контурів утверджує стійку гаму 

зв’язків і трансформацій. Разом із тим дискурс влади тяжіє до спрощень, повторень, 

витісняє живу індивідуальність. Дискурс – певна гра, абстракція, насилля над речами, 

практика, яку ми нав’язуємо іншим. Використовуючи «мовні ритуали», влада насаджує 

безособистісні стратегії, уподібнює первинні і вторинні змісти. 

Очевидно, що національна мова не є обмеженою сферою, яка відокремлена від економічного 

чи політичного життя суспільства. Регулятором різних соціальних інтересів і норм, духовних 

пріоритетів виступає державна політика. Важливою складовою якої є мовна політика – 

сукупність заходів, що їх застосовує держава, партія чи соціальний клас для стабілізації або зміни 

наявних мовних норм. Ці принципи відтворюють панівну ідеологію і детермінують суспільно-

політичний лад, стосунки між різними етносами у межах держави та на світовій арені.  

У багатьох розвинених країнах «мовне планування» є обов’язковою нормою, що сприяє 

ефективності спілкування, піднесенню культури загалом і постає ознакою цивілізованості. 

Наразі попри усю гостроту мовного питання у нашій державі продовжує культивуватися 

«деполітизація» і незагострення». Така спрямованість ніяк не виправдовує інертність 

телебачення, радіо, кінематографа, оскільки є виявом байдужості, а не порозуміння. 

«Сьогодні українська мова постає у статусі державної, але через відсутність державницької 

мовної політики цей статус має посутньо декларативний характер» [12, с. 68]. Політичні 

баталії довкола мовної політики часто носять формалізований підхід або ж закінчуються 

підміною понять. І якщо М. Фуко у своїх творах говорить про дискурс влади, як 

насаджування рамок і вигідних норм або пріоритетів, то в наших реаліях «нападки на мову 

завжди ясно сигналізували про те, що йдеться не просто про комунікативні проблеми, 

йдеться про джерела глибоких суспільних конфліктів» [8]. 

До прикладу, звернімося до аналізу визначальних для української ментальності 

мислеформ, серед яких українські дослідники виокремлюють такі одвічні мовні утворення, як 

«земля, мати, хата, хліб, доля» які віддзеркалюють найістотніші особливості національного 

характеру [5, с. 15]. Кожне з цих етно-лінгвістичних понять має різні рівні значень, асоціацій, 

створює мовні звороти, виконує певні когнітивні функції. Функціонуючи в культурно-

історичному контексті, ці концепти транслюють смисли, апелюють до глибинних 

етносимволів свідомості носія мови, а також акцентують і відзиваються на найменші нюанси 

комунікації. Водночас, як зазначає О. Левченко, у середовищі наших сусідів пропагує цікава 

думка про, так би мовити, ключове поняття нашої свідомості – сало як головний символ 

добробуту і ментальності українців [5, с. 33]. Досить показовим у цьому ж руслі є приклад 

збагачення російської мови: «малевать и вирши запозичені російською мовою внаслідок 

контактів, що посилилися, з Польщею та Україною, набули негативних співзначень (обидва 

слова – тільки відносно некваліфікованих дій, поганих, невмілих творів)» [5, с. 33]. Ці 

приклади свідчать про вияв негативного дискурсу влади сусідньої держави з метою 

знецінення української мови та її носіїв. 

Кожен народ повинен обстоювати цінність не лише своєї власної мови, а й 

самоцінність індивіда, його внутрішній світ, значущість і творчість. Щоби краще зрозуміти 

особистість, варто звернутися до її народної мови – в цьому також криється суть 

герменевтичного кола. Як зазначає П. Іванишин, «важливо враховувати під час 

інтерпретації яку національну ідентичність […] репрезентують своїми творами автори і 

якою мірою вони це роблять, а також чітко усвідомлювати власну національну 

ідентичність». [4, с. 81]. Мова кодує спосіб мислення, ціннісні настанови, моральні 

орієнтири, що є еволюційно старшими, ніж сама мова. Тому сучасна герменевтика 

розглядає мову як таку дійсність, що виходить за межі самої себе. 
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Висновки. Постулюючи національні особливості світогляду будь-якого народу, 

дослідники завжди апелюють до мовних фактів і звертають увагу на форму слів, 

фразеологічні одиниці, рудиментарні явища в ідіомах. Значний вплив, звичайно ж, мають 

історичні чинники, географічне розташування, політичні орієнтири. 

Мова народу – стиль мислення, дивовижний і сакральний проект зі здобуття, передачі й 

акумуляції трансцендентного досвіду народу. За своєю сутністю і духовною спрямованістю 

вона містить передпосилання для майбутнього розвитку не лише конкретного народу як 

етнічної одиниці, а й його політики, економіки, релігії, науки й культури загалом. 

Мова виражає світоглядні особливості етно-національних спільнот, а також умови та 

норми спілкування між ними. Вона є тією надособовою реальністю, що уможливлює 

комунікацію між представниками не тільки на зовнішньому, побутовому, а й особистісному 

рівні. Самоцінність національної мови ніяк не виключає інакшого бачення світу, навпаки це 

забезпечує рівність, відкритість, спільний пошук орієнтирів різними мовами.  

Національна мова – надзвичайно багатогранний організм, що й дозволяє говорити про 

відкритий і всебічний діалог. Високий ступінь розвитку мови характеризує не лише 

особистість, а й суспільство в цілому, тому подальші дослідження концепту «національної 

мови» мають не лише лінгвістичний, філософський або загальнонауковий теоретичний 

сенс, а й конкретне практичне значення. 
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Hermeneutic Principles of the National Language 

 

The article outlines the philosophical perspectives of studying the phenomenon of the national 

language. It is important to find out the inextricable unity of language and ideological categories that 

reflect deep human existences and are most fully disclosed through communication. The national 

language captures the historical experience and comprehension of coherent problems and presents 

them in current times. Language is not only constructed by the results of historical and cultural 

changes of social realities, but it also forms them. Postulating the national peculiarities of the outlook 

of any nation, researchers appeal to linguistic facts and pay attention to the form of words, 

phraseological units, rudimentary phenomena in idioms. Historical factors, geographical location, 

and political orientations also has the significant influence on the development of language. Although 

it is deeply embedded in regulatory-value intentions, emotional attitudes and cognitive concepts. 

It is argued that the national language reflects the socio-psychological, historical, ethical, 

and even pedagogical features of the nature of the people. Thus the author stresses the 

possibilities of the hermeneutic approach to analyze the variety the national language 

comprehending. Language is a socio-cultural phenomenon that defends the identity of the people. 

The folk language reflects the range of connections, meanings, signs, values, norms and rules, 

traditions and rituals, superstitions and feelings, which are combined with each other and pass 

through the historical stages of the ethnos, and are represented in social and natural connections. 

Therefore, the author pays attention to the connection of mentality and language, the Ukrainian 

national language and consciousness of Ukrainian society in particular nowadays. It is revealed 

that the process of identification of people and self-identification of a person are complementary 

and interdependent. The modern language policy and it’s means to ensure the proper functioning 

and aspiration for the self-expression of the people are studied. Nonetheless it is underlined that 

the self-estimation of the national language does not exclude the value of other vision of the 

world, the inclusion in the spiritual heritage of other peoples and their languages. The article 

maintains the equality, openness, common search of landmarks in different languages. 

Keywords: language, philosophy of language, national language, hermeneutics, identity, 

ideology, discourse, linguistic picture of the world. 
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WORLDVIEW PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC 

RATIONALITY IN MODERN HISTORY 

 

Besides the traditional for the national philosophy new European worldview due to its 

interconnections with capitalist economic relations, extensive industrial production and the anti-

traditionalistic bourgeois society, this work studies internal links between new philosophy and science. 

More specifically, a projection of distinctive features of new philosophy onto the formation of classical 

science, philosophical substantiation of the scientific method in the form of empiricism and rationalism 

are revealed on the basis of reflections about ontological grounds of reason, its status in the structure of 

cognitive actions and abilities,. The main historical method of research, which represents the new 

European academic rationality being interdependently conditioned by the socio-cultural, worldview and 

scientific contexts, is further supplemented by the analysis of paradigmatic methodologism, comparison 

of the professional status of scientists, genealogy of scientific programs. Special attention is given to the 

role of Galileo Galilei in the formation of the classical scientific rationality, which, considering a vast 

number of sources on the issue, is focused on the reduction of implicit beliefs that were typical of the 

academic environment of those days to explicit stages of the scientific method, developed by him. 

Generally speaking, in an effort to reproduce mutual determination of experimental and mathematical 

natural science as a scientific paradigm and the new European rationality as a form of spirituality, 

authors of this article reproduce the dynamics of scientific research programs under the conditions of 

breaking the European academic tradition and indeterminate secularization of its tools. Certain 

conclusions may initiate further research on history and philosophy of classical science. 

Keywords: worldview in Modern History, naturalism, mechanical philosophy, academic 

rationality, empiricism, rationalism. Galileo Galilei, scientific method, idealizations, classical science.  

 

Works on academic rationality in Modern History, which have long been of interest for the historical, 

scientific and philosophical thought (works of N.Yu. Beliayev, L.M. Kosarieva, M.K. Petrov, St. Shapin 

and others), become topical again in this day and age of the «fourth global scientific revolution», which in 

search of a rational basis for the assessment of innovations is reconsidering classical worldview frame and 

connections of science. While the Renaissance, having kept the traditional goals, opposed the reinstated 

ancient scientific programs to the clerical means, these means were emancipated in the Modern History, 

having finally singled out functions of the reason from the mass of expediencies of human view of life. At 

first sight, this was exactly what caused elimination of all the subjective cognitive determinants as the 

main advantage of the scholarly Modern History, whose science was the theory of nature, which 

narrowed down material bodies, phenomena and processes to mathematical means of their advancement. 

However a major part of the academic environment of those days was known for their eclectic ancient and 

scholastic ideas, religious and mystical, magical and technical practices, humanist and (counter-) 

reformation beliefs. And on the contrary, the instinct with criticism reflection on the potential of new 

science using the means of Modern History philosophy testifies to absolutization of the category of the 

subject in particular: because instead of the entity and its Creator, reasoning (cogitation) as a baseline 

givenness became a prerequisite of cognition, the being started being viewed as a subject of cognition, and 

reason – as cognitive abilities. Consequently there arose an issue of inconsistency between the said 

emancipation of reason in the process of institutionalization of classical science and narrowing down its 

ontological grounds and practical functions.  

After the well-known arguments surrounding the significant works of Edmund Husserl, John 

Desmond Bernal, and Robert K. Merton about the causes of the golden age of science in the XVII 

century, the notch of revolutionary vision dropped down: in more recent times a lot of attention was paid 
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to the cross-cutting conceptual and corporate links of new European academic activities with certain 

ideas of the Renaissance, Middle Ages and the Classical Antiquity (works of P.P. Gaidenko, 

V.N. Katasonov, D.V. Nikulin, Robin Collins, Stanley L. Jaki, P.D. Holl,). In this connection, the 

objective of our article is to reproduce mutual determination of experimental and mathematical natural 

science as a scientific paradigm and new European rationality as a form of spirituality, which is made 

more specific in the task to reproduce the relationship between new philosophy and classical science in 

the contexts of tradition transformation, institutionalization of professional activities of scientists, 

revolutionary revision of scientific research programs and formation of a universal method of cognition.  

*** 

By the end of the XVII century the European civilization was characterized by the establishment 

of industry instead of crafts, capitalist relations instead of corporate and secularization instead of 

religious regulation of life, which in general symbolized overriding old traditions in a «new» material 

and spiritual life. On the level of folk mentality it was accompanied by the establishment of bourgeois 

values, among which most often emphasis was placed on naturalness as a practical rudiment of 

spirituality and primacy of immediate experience over book values, individualism as primacy of own 

valor over corporate goals and class privileges; entrepreneurship as primacy of active exploration over 

repetition of customary actions with all the decisions being subordinate to the universal impersonal 

equivalent of money. «Early bourgeois reality removes the “straps” of traditionalism from the man and 

literally abandons him to the whims of Fate, sending him “under the guardianship” of the harsh, but 

virtuous Providence. Life and activities of the man in the XV-XVII centuries, having basically become 

open to the effect of fortuities and “strokes of Fate”, turned into the field of real life-purpose issues, 

which could only be solved personally – exclusively by trial and error: pure reason was unable to 

foresee all the reversals of Fortune»[4, p. 59]. Robinson Crusoe became a symbol of such a bourgeois 

and his survival on a desert island was viewed as a symbol of the Universe, which stopped being home 

for the man. Through his story the writer Daniel Defoe in 1700 attempted to reconceptualize desertion 

and hardships as freedom: a separate man is able to break with a hopeless past through self-

improvement (with the help of will, guided by reason) and create a new life like that in a real society 

on his own. Therefore, the loss of traditional guarantees of the truth caused hypertrophy of the 

subjective sphere, which gave the structure of the man’s reason a moral right to be in possession of 

universality that is able to duplicate social relations and institutes, as well as entities of various scale.  

On the level of conscious philosophy Modern History has two tendencies chasing one another all 

over the XVII century and becoming a preliminary stage of one another before they came together in 

the XVIII century of enlightenment. The first one was skeptical, which refuses to give the world 

conservative viable characteristics (desecration), and hence – the ability to preserve the Order or bring 

clearness to the Disorder. Whereas philosophers in one way or other expressed their own existence in 

their works, it was undoubtedly affected by the dynasty leapfrog, bourgeois revolutions, crisis of 

industrial production, numerous consequences of opposition between the Reformation and Counter-

Reformation, but breaking the philosophical tradition had the main effect – depreciation of the world 

straightening skills, which caused the appearance, gave meaning and prospects to a number of habitual 

provisions, terms and techniques of reflection. For instance, distancing of linguistics and history from 

the stricken with schism theological beliefs (the principle of canonical conjugacy) resulted in 

discrepancies in earthly chronology: from 1582 to 1752 Western Europe lived according to different 

calendars with 10 days of difference. For almost all this time the reflecting people felt the pressure of 

simultaneous functioning of alternative astronomical systems – the Ptolemean, Keplerian and 

Copernican. Therefore (like in the context of ancient skepticism), philosophers focused their attention 

on the gnoseological self-analysis – warnings, rather than on the search of a new ontological 

«foothold», to make sure the search would not turn out vain, blind or random.  

The second tendency encouraged optimism and trust to the Human on the condition of raising it to 

the status of Divine due to the transfer of the traditional hierarchy of cognitive abilities to horizontal 

dualism of the supernatural reason represented by mystical insight and the natural reason represented 

by theoretical reasoning, laid out in the «Book of Revelation» and the «Book of Nature» 

correspondingly. For instance, for Galileo Galilei mathematical theory deserved more credit on the 
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issues of foreseeing an event or invention of tools rather than a mere statement: «the truth, the 

comprehension of which is achieved with the help of mathematical evidence is the same as that 

inherent to heavenly wisdom; however ‹…› our method lies in reflections and moving from one 

conclusion to another, while His method is mere intuition ‹…›» [12, p. 129]. Having armed ourselves 

with theoretical thinking, the man could overcome the original sin by correctly directing our sense 

organs and finding a nontrivial truth using them. Therefore, the traditional gnoseological ratio / sensus 

dichotomy was replaced with the potential theoria / empeiria identity. From then on there appeared a 

great number of Nicolaus Copernicus successors, however earlier his mathematical model of 

heliocentrism was considered hopelessly contradictory to «something we can see with our own eyes». 

The fusion of causal schemes of Aristotelianism and Atomism became an ontological counterpart of 

that methodological innovation, which resulted in the elimination of qualitative restrictions of the 

nature in favor of homogenous infinity of its Creator. «Mi illumina l’immenso! – “I flood myself with 

the light of the immense” - was one of the major motifs of metaphysics of Modern History: the man 

cannot comprehend the infinity, however he can only think in the light and the reflection of it» [6, p. 

94]. This reflection of perfection formed the perspective of strict determinism, according to which a 

chance turned out to be a reason of quality changes, which in the mechanistic structure of classical 

science were only possible as a miracle of transcendent creation or intrusion [1, p. 85-86]. 

Through gnoseologization of the new European worldview, philosophy of this age came close to 

science, because the main function of the latter is also cognition. This can specifically be seen from the 

biographies of philosophers of the XVII century: if during the Middle Ages the illuminati combined 

philosophy with theology, and during the Renaissance – with politics or art, now they became well-

known for their theories and inventions in the field of natural science (Francis Bacon – for his study of 

thermal phenomena, Galileo Galilei – in the fields of astronomy and mechanics. René Decartes – in 

the field of optics…). Science was attractive to philosophy for its independence of scholastic or 

rediscovered authorities, who started being seen as constraint within the bustle of their time, while the 

Nature had a lot of unexplored and efficient. Not so long ago this «unexplored» was less precise and 

less important than the heavenly or humanist subjects of cognition. But now “natural philosophy”, 

which gave back its determination to the Nature, received a new partner – industry. This young 

industry had to introduce powerful mechanisms for massive expansion of production, the invention of 

which needed a better general knowledge of the Nature, rather than special experiment skills.  

By the end of the Thirty Years’ War there appeared professional scientists, who, unlike the 

general public, received training, which was no longer based on the «ancient», but modern authors. 

Sure enough, they went beyond theorizing, by also conducting observations and experiments, however 

they had already walked away from the craftsmen in terms of the speed and scale of comprehending 

laws under which the nature functioned both in the open space and in the “Procrustean bed” of 

technical equipment. The knowledge of laws in its turn obeyed worldview knowledge in one way or 

another, and therefore was able to renew and improve it from below. New technical capabilities of 

science started promoting it to the role of a state institution, which was better able to provide personal 

welfare and social progress («scientism» and «technocratism») than religion, politics or art. Moreover, 

gnoseological narrowness of classical rationality distanced it far away from those spheres of social life, 

which could not be presented in categories and standards of science. Therefore, the scientified 

worldview opposed itself to other ones «while the scientific picture of the world is characterized by the 

fact that through the mediation of knowledge it’s possible to foresee events taking place in the world 

and control them, because any acknowledgment of existence of the unruly and the uncontrollable 

forces, limiting or grabbing hold of our conscience, is considered to be mythology. Because something 

that is acknowledged in this way cannot really be an entity» [11, p. 167]. 

For instance, Francis Bacon wrote a utopian novel «New Atlantis» based on Plato’s myth 

about the submerged island of Atlantis. Both of them depicted an ideal state, which on the outside 

was expressed through a careful planning of the city-island, and specifically in terms of 

architecture and irrigation. If in Plato’s work its plentiful nature just gave its fruits to the people, in 

Bacon’s work the nature had to be studied and improved. This is exactly why the latter one 

focused on the description of the scientific and technical center of the island – «Solomon’s 
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House», in which future readers could recognize the Royal Society of London (1660). Among the 

workers of this house there were both rulers of the entire Atlantis and researchers of all kinds 

(according to stages of Bacon’s «true induction»), who studied «the creatures of God» in their 

own causes or invented «machines for a happy and creative life». Francis Bacon listed their 

impressive for the XVII century achievements (from saline water conversion equipment and a 

perpetual motion machine to synthetic food and the elixir of life), but most importantly all of them 

were dedicated to an elite corporate work of scientific organization of cognition, manufacturing, 

infrastructure development and building international ties of the island-state [15]. 

On the other hand, as compared to The Renaissance academies as arbitrary associations that 

revived means for the reunion of natural and supernatural causes of the world from the ancient 

times, new scientific institutions as partnerships of officials created means that had to 

simultaneously ensure both internal communication (method) and external translation 

(technology). The Copernican world they get used to was too big to be able to fall within a certain 

tradition or authority, thus state regulation adsorbed all versions of self-expression of microcosms 

into a method of their impersonal actions: rationality as representation of supernatural goals in the 

emotions of humans (humanitas) changed into solely cognitive representation of invariants of 

natural means (naturalis). This was exactly what became an essential factor of the scientific matter 

differentiation, which resulted in its productivity upturn. Therefore, natural philosophy, re-

oriented from the function of salvation of the man to controlling the nature and inferring practical 

consequences therefrom, acquired both new criterion of truth, and state financing in it.  

Obviously, comprehension of the said ascending impulses was expressed in a series of 

worldview features, which became a common classical denominator of the new European 

philosophy and science. Firstly, naturalism as an anti-traditionalist intuition that the being loses its 

transcendence and is brought to integrity a posteriori as an object «set» by human activities, which 

does not need to be improved in order to actualize an a priori idea in it. In science this intuition 

was articulated into a negative principle with regard to those material possibilities, which did not 

come through actual experience and could not be personally verified. Consequently, anything was 

viewed not depending on the organic environment, which dictated its proper place and ocular 

properties, but as an analytical conglomerate (similarly to how light, disassembled into the 

spectrum by Isaac Newton, lost all its symbolic links and meanings).  

 Secondly, the mechanical philosophy as a principle of despiritualizing the Nature, in which 

excommunication from the Creator is compensated with the worthiness of «machine» structure: 

components of the same type are put into a closed system of repeatable without development 

motions, which are transferred between internal parts in a certain amount. For the science it meant 

the adjustment of matter and experience of its comprehension to the language of mathematical 

combinatorics of units of length and duration («idealization»).  

Thirdly, agency as a capacity of the man to be independent of the transcendental instance, 

which resulted in transferring universalist powers and responsibilities of the Creator to him. We 

are talking about the replacement of Christian hierarchy and spirit by dualism of the cleared from 

the visual properties of the natural object as a determinative reality and the «thrown to its basics» 

human subject as the superior one – outside the historic and personal context – reason. From this 

perspective the humanist uomo universale as a potential of all-round self-improvement was 

replaced by Pascal’s l’homme universel as an actual generic ability to think from all angles. If the 

Nature has its own potential law and reveals it in stages, the Reason actualizes this law instantly 

whereby leaving it behind and subjugating it. Theoretical substantiation of this «luciferous» ability 

lies with philosophy. «The subject-object paradigm – this philosophical paraphrase of the “man is 

the image and likeness” from the Old Testament – serves as ae cultural and metaphysical source, 

which provides the man of the West with unexhaustable confidence in his unlimited might over 

the Nature, history and himself, despite any scientific and historical kicks» [8, p. 68]. As opposed 

to the traditional comprehension as similarization of a creature to the essence of things, the new 

strategy of mirroring by the person of their Creator through universalization of own reason 

consisted of two hermeneutic hemispheres: the empirical one, which presumed improvability of 
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hypothetic generalizations of objectively mirrored components of sensory things onto laws of the 

nature; the rationalistic one, which presumed the appearance of more and more new components 

and things as a result of solely logical transformation of “initial conditions” of these laws.  

Philosophy was attractive to science first of all due to its large scale, because all minor inventions 

eventually revealed a certain common denominator as impartial to the meaning laws of inference, which 

you then felt eager to move from the end to the beginning of innovative search as a guidance for action. 

«There remains one hope of salvation, one way to good health: that the entire work of the mind be 

started over again; and from the very start the mind should not be left to itself, but be constantly 

controlled; and the business done (if I may put it this way) by machines» [9. p. 28]. So, philosophers 

used to promise scientists (often in one person) a universal Method, which with the initial postulates 

(general entities or partial phenomena) being true, would guarantee truthfulness of derivative 

modifications in close contact with any practical branch. «The new reason – listen attentively to this 

imperative – cannot bear anything it cannot comprehend and stays incomprehensible to it; it is not 

comprehension it is looking for, but power, and thus it is no longer focused on things alone, but on 

“methods” of treating those things; it is no mere chance that the age starting with «The Discourse on the 

Method» opens an entire époque of “methodologies”, which keep the past, present and future under 

control – all the entirety of spaces and times» [7, p. 202]. Directions and configurations of such ways of 

cognition formed a major contradiction of new philosophy – empiricism and rationalism.  

By no means, methods had existed before, in a mental form, and of universal character. For example, 

the Byzantine collection of Aristotle’s works on logic was called the Organon (Instrument / Tool) in the 

Middle Ages due to its detailed layout. However, in the perception of the intellectual elite of Modern 

History, those were lacking heuristicity: they either were too committed to didactic objectives – to proving 

and duplication of the already known, or in pursuit of novelty indiscriminately put true false and the truth 

together. That is why it was planned to build on a “consistent” ability to discover the new through 

gnoseological combination of the idea and the thing, the heavenly and the earthly, the transcendent and 

the immanent on the basis of reputable old knowledge. The most recent attempts of such combination 

were observed in the art of the Renaissance, when an exemplary sculptor would imagine that he was 

chopping off all he did not need from a block of marble, and a painter would add a new matter to the 

canvas [14]. The contemporaries of the XVII century experienced these two strategies as the above-

mentioned gnoseological optimism and pessimism, envisaging firstly criticism of the tradition in each 

study, whether it did not shade the naturalness, and only after – the practice of consistent combination of 

mental and perceptual principles as such. Considering that mechanical philosophy also reflected itself on 

gnoseology, worldview discrepancies there could be represented as those arising with regard to the 

“power plant” (the source of cognition), «transmission mechanism» (methods to bring the reason and 

senses into compliance) and the «working tool» (discovery verity criteria).  

On the verge of the Renaissance and the Modern History Francis Bacon’s empiricism and Pierre 

Gassendi and Marin Mersenne’s rationalism were formed independently of one another. The first one as 

absolutization of experiment skills for all types of cognition was a reaction to the hypertrophied syntactic 

approach in the philosophy of universities, where Aristotelian scholasticism was predominant long after 

the Middle Ages. The second one as a priority of the skeptical mind was a reaction to the schism of the 

XVI century that required some generally valid methodical palliative (means) for the dogmatic faith 

(values). Obviously, under the new conditions of joint dissociation from the tradition both had to rely on 

their own reason, although for empiricists it was the reason, reflecting regularities of the created nature 

(mind), while the rationalists attempted to imitate the immanent spiritual reason of the Creator (intellect). 

But both directions needed experience of using the chosen tool and testing the received results, however 

in one case it was a multilevel inductive «analysis», and in the other case - a one-level deductive 

«synthesis». Their further opposition was not caused by those discrepancies, but by encroachments of 

their standard and ontological rationality respectively on the general scientific status [5].  

As a result, the philosophical thought had come to the epochal contradiction: on scientific 

requirement to improve the reason and senses of one another, thence from then on they became the 

theoretical and the empirical respectively, with one of them still having to be chosen as the initial 

condition of cognition. If their verity due to immediate obviousness, full comprehensiveness and 



Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

37 

resistance to error can be proved by philosophers in principle - as a substance for all cases at once –

scientists would only have to adhere to a series of impersonal rules of the chosen method. 

 Unlike humanists, the Method seekers did not trust the human nature, including it into the 

traditional list of prejudices (offendicula, casus, idola) while gaining the objective experience and 

using it make their way to the higher agency. For example, the founder of the classical theoretical 

mechanics Galileo Galilei in his work «The Assayer» (1623) believed only a few concepts of 

objects (form, size, state of motion) to be objective; the majority of other ones, dictated by human 

sense organs (hot or cold, sweet or salty, colored or black-and white…) – to be inherent only to 

human consciousness («only names»). To be more exact, objective properties of things can be 

perceived by the human consciousness as such («real accidents»), which in turn are derivatives 

from the combination and movement of borderline material components of things – «atoms» (for 

example, the sense of temperature of an object is caused by the degree of objective mobility of 

atoms of the thing). Therefore following the Renaissance doctors and together with the new 

«epicureans» (G. Vandeputte, Pierre Gassendi, Thomas Hariott, William Charlton, Robert Boyle) 

Galileo Galilei revives the ancient study of atomism (Democritus, Epicurus, Lucretius) in these 

views, having introduced the terminology of scholastics («primary» and «secondary» qualities) 

into it: the properties of invisible and hence mentally visible atoms are the same as «primary» 

objective properties of things, but «secondary» subjective properties are qualitatively different 

from the other ones, not complying eventually with the nature of things. 

This mechanistic way of describing the matter contributed to the advancement of classical 

philosophy and science so much that it eventually became universally accepted (with some 

differences in the list of «primary qualities»), having also revealed moral potential of the 

extremely clear improving ability of the man and his surroundings according to example of 

technical inventions, because they, unlike natural things, by no means can be suspected of having 

any secondary qualities: they are maximally open for comprehension, expedient in terms of their 

effect and controllable in terms of their consequences. Soon the entire world assumed the 

similitude of the most precise mechanical invention – the clock, and its Creator turned into the 

clockmaker. And only discrediting of divine expediency as a «secondary quality» in the world 

order by the mechanical philosophy, as well as the faith as its cognitive counterpart, would cause 

attempts of the mysticism to take revenge in the XVIII century, at least on the territory of 

supplements of the mechanical philosophy. For instance, within the framework of James 

Berkeley’s idealism «secondary qualities» were given back their property of being «primary 

ideas» (not only human), and alternatively «primary qualities» are reinterpreted as instrumentals 

abstractions of natural reason, which is derived from the faith («secondary ideas») [10]. 

The «new old» concepts of the matter were opposed to the scholastic Aristotelianism predominant 

in those days, according to which the matter was hardly every viewed separately from specific things that 

in turn were determined by their own substantial «forms». For example, a separate leaf was viewed as an 

inseparable embodiment of the species «having leaves» in the universal amorphous matter, which in 

response gave the leaf some accidental («superimposed») features, which were the ones to help 

distinguish the given leaf from the rest. According to atomism all species or individual properties of 

things are determined through the configuration of borderline material components and are described as 

«primary qualities», and hence «forms» (together with all their internal «mental» connotations) become 

unnecessary. While Aristotle viewed them as a bridge to rational patterns, structurally congruent in the 

nature and thinking, criticism of concepts of the matter brought Galileo Galilei to a new organization of 

reason, dictated by the analytical and mathematical method.  

At first sight, the structure of this method does not reflect empirical or rationalist preferences of the 

author, who was more of a scientist than a philosopher, as much as it reflects his developments in 

astronomy. In order to prove the Nicolaus Copernicus’ «mathematical hypothesis» he first did not like, 

Galileo Galilei had to judge from the substantial integrity of the world, and hence extrapolate both 

earthly methods (transformation of sensuous experience into geometrical values) to divine events, and 

vice versa – certain algebraic proofs to material phenomena. However, from the point of view of 

humanists, this is how the long-awaited elimination of discrepancies between the Aristotelians and 
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Platonism or the antiquity and modernity would look like. Galileo Galilei himself treated it as a sequence 

of the «extensive» stage, when natural material phenomena were observed and analyzed in the multitude 

of their properties, and the «intensive» stage, when the disassembled properties are assembled again, but 

in accordance with rational mathematical rules. Invariable regularities of «assembling» (compositio) for 

both reason and the nature were sought for and tested with the help of corresponding experiments – 

mental heuristic and measured test experiments. Different both in their meaning and actions stages were 

combined in the discovered by Galileo Galilei «idealization» of properties, i.e. by sifting of their 

«secondary qualities» into the “primary” ones, which were used in mathematics exclusively.  

As a result Galileo’s method as compared to the tradition, established through trial and error, 

reduces any quality variety of substantial forms (given in both primary and secondary qualities) to 

a standard series of properties. On the other hand, unlike the Late Renaissance strategy of 

collecting all natural accidents, being aimed solely at the correct scientific meaning of these 

natural phenomena in their idealized reconstruction, it reduced their nomenclature to a calculated 

expedient invariant of their relations – universal functional «formulas». For instance, in the law of 

motion S = a/2t2 multiplication of products of increasing acceleration (a) by time (t) equals 

multiplication of segments of increasing length (S) for any mechanical bodies, while in the free-

fall law S = 1/2gt2 multiplication of accelerations is replaced with the constant of free fall (g). 

Systems of identities and implications of such laws in the structure of theoretical knowledge 

superseded the outdated genus and species classifications, marking the transition from the 

Platonic-Aristotelian sample of rationality to the Euclidean. «Philosophy is written in the great 

book (I mean the Universe), which is constantly open to our eye, but only the one who can first 

understand the language and interpret signs with which it is written can understand it. It is written 

in the language of mathematics, and its signs are triangles, circles and other geometric shapes, 

without which the man would not be able to understand a single word in it» [13, p.232].  

According to Aristotelianism mathematics did not have methodological value, since it was 

concerned with the superficial («accidental») quantitative modifications of the essential form of 

the cognizable thing. On the other hand, during the Renaissance, hermetic and neo-Pythagorean 

teachings became popular, which gave mathematics the status of the key to the world code, 

however practically without any quantitative measurements and transformations («philosophical 

geometry»). Obviously, Galileo Galilei combined these two approaches, having found precedents 

for it in the recently revived Archimedes' works on hydrostatics and confirmation in the works of 

Nicolaus Copernicus on astronomy, and added scholastic calculation of motion (future differential 

calculus) to them hoping that correct measurement and calculation of «primary qualities» would 

coordinate the rest of the reasoning about natural substances - first and foremost, metaphysical, for 

example, with regard to qualitative (non-) homogeneity of a full variety of atoms, and therefore 

the (im-) possibility of universal units of measurement. On this basis major versions of classical 

science - Cartesianism, Newtonianism, and Leibnizialism would be built [3]. 

However, as Galileo Galilei notes in one of his early treatises («On Motion», 1592), the use of 

mathematics required its empirical reflection in measurements, which not always were applicable 

to genuine nature (phenomena), full of «accidental obstacles» due to the Fall of the man. The 

experiment used for idealization of its conditions became a special stage of the Method, in which 

stabilization of natural objects in time, intensity and composition was carried out in the same 

combinatorial way as in “real nature” (entity) with its configurations and motions of the 

constituent atoms. Thus, the experiment turned out to be a bridge between the vertical of 

theoretical language, which provided measurements using relevant units, and the horizontal of 

material conditions, which provided measurements with variations for finding, adaptation or 

verification of mathematical laws. The latter, in turn, allowed going beyond the existing status 

quo, having expanded enormously the inductive set of experiential cases. According to P.P. 

Gaidenko, the reason of new science was formed in the bonding of the mathematical and physical 

objects. «This new type of rationality, first of all, removes the distinction between physics as a 

science that explains causes of motion, and mathematics as a science that only allows describing 

this motion, that is to formulate its law. Secondly, it eliminates the fundamental difference 
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between mathematics and physics as sciences, on the one hand, and mechanics as art, on the other. 

Thirdly, this type of rationality disables the old concept of mathematics as a science of constant 

entities, and thus initiates the appearance of a new type of mathematics, which is able to describe 

motion and variation, make laws of variation. And, finally, it leads to the conclusion that it is more 

important for a physicist to make a law describing the process of phenomena variation, rather than 

look for comprehensible reasons of the latter» [2, p. 241]. 

Despite all the successes of the method, the philosophers did not hurry to leave the 

gnoseological niche, reserving the lion's share of their reasoning on any topical issues to 

metaphysics - analytical theoretical weighting of all the pros and cons in order to find out «what to 

do» before new world-view goals settle down, even if they turn out to be false or mutually 

exclusive. According to this approach, rational criticism of the tradition as an autopoietic culture 

quickly made its immanent goals arbitrary: from then on they did not serve to supplement the a 

priori whole, but became the beginning, to which the rest of the world had to adapt 

(«Zweckrationalität»). Therefore, the scholastic preparation of perfection of creation in the 

hierarchy of specific objectives was replaced by the freedom of mastering all possible means of it 

(instrumentalism), hoping that their infinite testing, having removed everything accidental from 

the natural creatures, would reveal the intention of their Creator [16, p. 249].  

Thus, the ancient classical dialectics of being (λόγος) and thinking (νοῦς) was mediated by the 

«thinking – action» identity. «Human knowledge and human power come to the same thing, because 

ignorance of cause frustrates effect. For Nature is conquered only by obedience; and that which in 

thought is a cause, is like a rule in practice» [9, p. 33]. If science hypostasized modes of activity, which 

were invariant for theory and empirism (method) in a new respectable sense of «naturalness», then 

metaphysics internalized those methods into a mental plan as an a priori symmetry of semantic and 

syntactic relations of knowledge, imitating the universal creative initiative (agency). 

Conclusion. Under the conditions of abandoning historical memory and the traditional ideal 

of contemplative truth in favor of logical sample of expansive lifestyle and thinking, knowledge 

stops being a goal in itself, having acquired pragmatic and exoteric connotations, translated into 

scientificity in Modern History. Hence, the typical of the Renaissance universalization of the man 

narrowed down to cognitive universality of the agent, having brought philosophy and science 

closer together and bequeathed the main topic of gnoseology for them, which had become 

independent of the essential structure of nature.  

Having switched from the imitation of intellectual or volitional features of God to his creative 

means, which are tested on the nature’s creatures, the new European rationality excludes goals from 

the structure of cognition on the level of philosophy, and generalizes experiential, rational, intuitive 

and mystical sources of cognition on the level of science into the universal method as a structure of 

practical activities in corresponding spheres. According to the artistic tradition of the Renaissance, the 

structure of method presumes two major parts - the negative, which is aimed at the elimination of extra 

obstacles and errors (delusions), dictated by the human nature and tradition, and the positive, which 

regulates the expediency and sequence of cognitive actions of the universal agent. If the first part 

developed into metaphysics, which soon became a goal it itself for philosophy, the other part 

developed into instrumental methodology of science, represented by Galileo Galilei. 

Revision of properties of the matter and methods of studying it brought Galileo Galilei to 

programmatic for classical science identification of mathematical relations with experimental 

possibilities instead of dualism of logical relations of reason and experiential generalizations of 

nature. Contrary to empiricism and rationalism taken individually, the new rationality presumed 

experiential origin of scientific knowledge alongside with its extra-experiential structuring 

(idealized reconstructions) pursuant to methodically tested rules of theoretical inference.  

Whereas natural science together with all its constituent parts based on experiment and 

mathematics not only gained the place of scientific paradigm further on, but also that of a higher 

level new European rationality as compared to traditional forms of spirituality, the accomplished 

work can lay a foundation for a more balanced as compared to internalist or externalist approach 

to the reproduction of intellectual phenomena of Modern History.  
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Зоріслав Макаров, Тетяна Радзиняк 

Світоглядні передумови становлення академічної раціональності нового часу 

 

У даній роботі на додаток до традиційного у вітчизняній філософії науки вивчення 

новоєвропейського світогляду через його взаємозв’язки з капіталістичними економічними 

відносинами, розширеним промисловим виробництвом і антитрадиціоналістським буржуазним 

суспільством досліджується внутрішній зв’язок нової філософії з наукою. Зокрема, на матеріалі 

рефлексії онтологічних підстав розуму, його статусу в структурі пізнавальних дій та 

здатностей виявляється проекція прикметних рис нової філософії на формування класичної 

науки, філософське обґрунтування наукового методу в особі емпіризму і раціоналізму. Основний 

історичний метод дослідження, що представляє новоєвропейську академічну раціональність в 

процесі її взаємного обумовлення соціокультурним, світоглядним та науковим контекстами, 

доповнюється аналізом причин хрестоматійного надалі методологізму, порівнянням 

професійного статусу вчених, генеалогією наукових програм. Окрему увагу приділено ролі Г. 

Галілея у становленні класичної наукової раціональності, що, з огляду на безмежну джерельну 

базу цього питання, зосереджується на редукції імпліцитних світоглядних настанов, що 

панували в тодішньому академічному середовищі, до експліцитних етапів випрацьованого ним 

наукового методу. В цілому, маючи на меті відтворити взаємну детермінацію 

експериментально-математичного природознавства як наукової парадигми і новоєвропейської 

раціональності як форми духовності, автори статті відтворюють динаміку науково-

дослідницьких програм за умов зламу європейської академічної традиції та неоднозначної 

секуляризації її засобів. Окремі висновки можуть ініціювати подальші дослідження з історії і 

філософії класичної науки. 

Ключові слова: світогляд Нового часу, натуралізм, механіцизм, академічна раціональність, 

емпіризм, раціоналізм, Г. Галілей, науковий метод, ідеалізації, класична наука. 
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COGNITIVE POTENTIAL OF AESTHETICS OF SCIENCE IN ITS 

INTERDISCIPLINARY DIMENSION 

 

The article deals with one of the main problems of awareness of the aesthetic-cognitive 

potential of the category of beauty in the scientificl discourse in the context of the process of 

interdisciplinarity. The emphasis is on the ratio of personal (subjective) understanding of beauty 

as a certain objective category, a principle that determines scientific activity. Analyzing the 

problem of aesthetic beauty in the context of its relationship with scientific culture, it is difficult to 

verify that most scientists, striving to build their own theories, using the criterion of beauty, are 

somehow drawn into the aesthetic discourse of the modern era. But, taking into account the 

historical dynamics of criteria that allow us to clearly identify the boundary between beautiful and 

ugly, the concept of beauty in nature has changed throughout history, which could not but affect 

the development of scientific knowledge. 

Keywords: aesthetics of science, interdisciplinarity, cognitivism, objectivity, value. 

 

Actuality of the issue. The formation of postclassical science and its methodological basis implies 

not only the growth of the significance of the value aspects of cognitive activity, but also a fundamentally 

new understanding of nature and functions of scientific research. In this context, the perspective of the 

formation of a relatively independent branch of methodological knowledge, as aesthetics of science, 

which suggests a new understanding of the role of sensory in science, is more clearly outlined. 

One of the fundamental problems of comprehension of the aesthetic potential of a category of fine 

in a scientific and theoretical debate is the correlation of the personal (subjective) understanding of 

beauty and beauty as a certain objective category, a principle that determines scientific activity. In fact, 

it is difficult to separate each other. In addition, the cultural experience of mankind directly indicates 

that it is almost impossible to conceptualize some objective laws of beauty. 

Analyzing the aesthetic beauty problem in the context of its relationship with scientific 

culture, it is not difficult to ascertain that most scholars, while striving to build their own theories, 

using the criterion of beauty, have been attracted to the aesthetic discourse of contemporary epoch. 

But given the historical dynamics of criteria that allow us to draw a clear line between beautiful 

and ugly, the notion of beauty in nature varied from century to century, which could not but affect 

the development of scientific knowledge, especially its interdisciplinary tend. Being dynamic, the 

main values of culture, including beauty, can be filled with new content. 

Despite the considerable "lagging" of this sphere of methodological discourse from 

comprehension, for example, the ethical issues of science, it develops at a rapid pace, reinforcing 

the previous experience gained in the process of studying the most diverse aspects of axiology, 

including the values of truth, its aesthetic components. 

Actual scientific researches and issues analysis. The concept of aesthetics has been studied 

in numerous works, among them there should be mentioned those by M. Suarez, S. French, S. 

Downes, C. Elgin, A. Chakravartti, C. Ambrosio, A. Toon, D. Lopes, E. Panovsky, C. Peacocke 

and many others. In addition, there is a flourishing literature on factionalism that has tried to 

incorporate modern theories of literary fiction into accounts of representation in science. 

Unresolved problem analysis. There is a need for studies on the role of aesthetics in scientific 

research. The undeniable achievements of the representatives of the aesthetic value theory and the 

modern philosophy of science, it is impossible not to notice that at present the aesthetic part of 

scientific culture remains poorly investigated. Today it can be argued that there is a crisis of aesthetics 

associated with the loss of clear landmarks: the vast majority of philosophers eliminate from the 

philosophy of science everything related to the phenomenon of art, from the position that aesthetics 
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uses values, that is, possesses anti-scientific qualities. From this position, this topic becomes 

significant in connection with the deployment of integration processes both in the field of its own 

scientific knowledge and culture in general, an important element of which was always science, even 

when it declared its value neutrality. It is this aspect that will be at the center of our attention. 

Research objective settings. The investigation is aimed to find out the nature, place and 

significance of the phenomenon of beauty in science, for which the corresponding tasks are set: to 

analyze the historical milestones of understanding the relationship between scientific and artistic and 

aesthetic creativity; to uncover the heuristic role of the phenomenon of beauty in scientific activity; to 

show that the cognitive potential of the category of fine in scientific thinking is due to the correlation 

of the subjective understanding of beauty and the beauty of the objective characteristics of reality. 

The object of research is the value sphere of scientific knowledge, its cognitive potential and the 

role and significance of beauty in the axioms of scientific culture in terms of interdisciplinary dimension. 

Research results presentation. Orientation of the category of beauty goes far beyond the 

competence of aesthetics as an applied discipline in the structure of philosophical knowledge. 

Beauty, without exaggeration, is an ideological principle that determines the cultural progress of 

humanity as a whole. 

Despite such an extremely broad education of the problem of beauty in philosophical 

discourse, the semantic potential of this very important category is still not comprehensively 

disclosed. This is due to the fact that the study of the phenomenon of beauty relates primarily to 

the personal dimensions of human existence, which in the structure of philosophy and 

methodology of science was traditionally considered secondary, since according to the ideals of 

rationality, formed in positivism, everything is directly related to the person, the subject (values, 

aesthetic sensations, taste, etc.), was considered a factor that hinders its own scientific knowledge, 

designed to discover the truth. 

In the course of the revaluation of the category of truths, the emphasis in scientific and 

philosophical quest for the late 20th century is significantly shifted towards the subject of knowledge, 

resulting in the formation of an ideal of a holistic model of scientific knowledge, which necessarily 

involves in its structure valuable, including interdisciplinary aesthetic components, such as simplicity 

of a theory, its symmetry, clarity, and simplicity. Scientific publications devoted to comprehension of 

the nature of scientific knowledge, science as a cultural phenomenon, methodology of scientific 

discovery, etc., indicate the formation of a new interdisciplinary methodological approach, exploiting 

the concept of the axioms of science, scientific culture, etc. 

The problem of the essence and importance of beauty in the axioms of scientific culture is 

extremely controversial and generates many problems. On the one hand, it is not unconvinced that 

there is a personal level of aesthetic perception and a subjective assessment of the beauty of a 

particular scientist. On the other hand, the category of beauty has a general and objective 

interdisciplinary significance. 

A well-known Swedish physicist, Nobel Prize winner, Professor Hannes Alfven expressed the 

view that the activities of the scientist-physicist practically does not differ from the work of the 

artist. Both the scientist and the artist singled out something essential from the chaos of sensuality 

and represent it in the most concentrated and elegant form. An artist, a poet, a sculptor, a 

composer, as well as a scientist, sets one goal, i.e., to convey the experience of experiencing 

beauty to the public, isolating from the stream of everyday life something really worth attention. 

And each of them has its own peculiar means of achieving this goal: for an artist, it is a color, a 

proportion; for a poet, it is an image; and for a physicist, it is a formula. Although the names of 

great theoretical scholars are well known, not everyone imagines how they work. Part of their 

work resembles the artist's activities. Just as an artist expresses his thoughts and feelings in paints, 

the sculptor does it in clay, a musician - in sounds, and a professional from the art of science uses 

formulas and laws that, like any enriched reflection of the world around us, have the degree of 

beauty. The highest praise that a theorist can earn, showing the just derived formula, is the cry of 

his colleague: "How beautiful it is!" [1]. This points to the inextricable unity between scientific 

and artistic creation. 
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A vivid example of this unity can be the Renaissance. Artists, writers, architects, sculptors of this 

period reverently treated the harmony and beauty of the world, and the most effective way of 

reproducing the diversity of sensory experience was added in science (optics, mathematics, anatomy). 

Science is not by chance turned out to be the focus of Renaissance artists, because it is art, in particular 

painting, that they believe in, they are closely connected with the sphere of cognitive activity. 

Leonardo da Vinci, for example, believes that painting is a science and a legitimate daughter of nature, 

because it is generated by nature. According to the genius, the difference between painting and science 

is based on the fact that it reproduces the visible world, the colors and the shapes of objects, whereas 

science tends to comprehend the internal state of objects, while ignoring the qualitative characteristics 

associated with aesthetic pleasure from contemplation of reality. 

It is practically impossible to accurately establish a reference point for the constitution of common 

notions, however, that nature is created according to the criteria of beauty. Connections between 

science and art are occasionally advocated, but without openly questioning how they are justified in 

epistemological terms and what the gain of doing so is [5, 86]. The idea that the world is beautiful is 

bound to lead our thinking to the recognition of the presence of an active, intelligent and omnipotent 

creator. It is evident that the ancient Greeks intuitively understood the constructive potency of a 

category of numbers that seemed to streamline chaos, structuring and hierarchizing it. An orderly and 

harmonious universe (Cosmos) acquires meaning only through the category of beauty, because beauty 

is a harmony. However, for the Greeks, the physical world was not perfect itself, directly and 

absolutely. Given the fact that the everyday realities proved the opposite, the world of nature was not 

considered entirely beautiful. In life necessarily there are ugliness, chaos, accident, injustice, etc. So 

the justification of beauty as a cosmogonic principle becomes problematic. 

The beauty of the world "at the will of the same architect, not revealed openly, but hidden 

behind the veil of secrecy, decipher which, perhaps, should be wisest.  

European science as the successor to the culture of Hellas, of course, has preserved the features 

of cosmocentrism, but there are some contradictions. On the one hand, the scientific culture of the 

20th century is based mainly on the principles of authenticity and plausibility. The beauty of the 

universe as the source principle of interdisciplinary knowledge is not given decisive value. On the 

other hand, science as a phenomenon of culture and the product of personality activity of the subject 

never leaves the field of aesthetics. The aesthetic taste harmoniously woven into the axioms of 

scientific culture makes the scientist act and act in accordance with the canons of beauty. 

The most vivid expression was expressed by prominent scientists-naturalists. P. Dear writes 

that A. Einstein considered the essential quality of the fundamental equations inherent in their 

beauty. He "firstly expressed this idea and more than anyone else, emphasized the importance of 

the beauty of the basic equations ... This principle was extremely successful. Especially fruitful he 

was in the hands of A. Einstein. One just needs to believe that God created this world exactly. He 

challenged us to find mathematics based on physics. We must, of course, understand that the 

problem has not yet been solved and that all the shortcomings and failures of modern theory are 

due to its imperfection. We must investigate this imperfection and try to get rid of it" [1, 112]. 

It is logical to assume that the essence and significance of beauty in contemporary 

interdisciplinary culture, which was formed during the 20th century, from the formulation of the 

special theory of relativity and the formation of quantum-relativistic mechanics, is compatible 

with the potentials of beauty that ancient Greek thinkers have invested in it. And although the 

historical distance between contemporary science and ancient Greek wisdom is significant, 

cosmocentrism becomes a common denominator for both these cultural periods, which should be 

interpreted not as a methodological feature or principle, but as a world-view benchmark. 

The aesthetic taste and the ability to notice the beautiful, feel harmony, etc. becomes for the 

modern scientist the lighthouse, with which you can navigate the ocean of available knowledge of 

the universe and its nature, of man and society, of literature and art. In spite of the clarity and 

spread of this metaphor claiming worldview status, since it takes into account the ontological, 

methodological, axiological, cultural, and personal potentials of modern interdisciplinarity, we are 



Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

44 

forced to state a number of problematic positions that have not yet been comprehended in the 

philosophy and methodology of science. 

For modern science, beauty and truth, as well as for the Greeks, appear in inseparable unity, 

but the difficulties associated with the subjective nature of aesthetic taste are still not overcome in 

the scientific and methodological discourse. Everyone who is on the path of science certainly faces 

the problem of the ratio of personally painted beautiful and objectively significant beauty 

embodied in nature. 

However, in the sphere of science, not only the conventional understanding of truth is used, 

but also objective. "I'm upset every time," writes S. Downes "when I hear the phrase" There are no 

comrades in terms of colors and tastes. "Quite the opposite - you are surprised at how many people 

appreciate the same beauty. And what is so characteristic: those who do not belong to this 

majority, are usually not unanimous in their assessments. This is the proof of the objectivity of the 

notion of beauty" [2, 420]. 

It is clear from all that the problem of beauty is perceived not only within the narrow semantic 

field of aesthetics, the category of beauty is included in the methodological self-consciousness of 

interdisciplinary science, which is frankly recognized by the scientists themselves. This indicates 

an inextricable link between the personal level of perception and the objective world that is 

studied in physics. 

Due to the quest for beauty, the desire to learn the world to achieve complete harmony with it 

is actualized. And this in turn is an incentive for scientific activity. "Aspiring to the satisfaction 

that gives us the experience of the beautiful, that is, satisfying the needs of knowledge, 

competence and saving forces, a person forms his works according to the laws of beauty and in 

this activity becomes more harmonious, more perfect and spiritually richer" [3, 404]. 

Obviously, "beauty" has a general significance for scientific culture, and it is one of the most 

important elements of the axioms of science. "The driving force in science”, as one of the 

researchers of the nature of scientific knowledge S. Downes notes, "should not be the desire to 

make a revolution, succeed, but natural curiosity and the ability to surprise and rejoice at any 

small success and, most importantly, a sense of the beauty of science" [3]. Hence, of course, the 

problem arises of substantiating the actual scientific value of the category of "fine" in the 

theoretical and interdisciplinary discourses of the present. If the category of "beautiful" becomes 

the object of scientific research, then any knowledge obtained in the course of such research 

should correspond to the ideals and norms of modern science. 

The beautiful is associated in the human mind with positive emotions, and the positive 

experience, becoming a property of memory, becomes regulative further activities of the human 

individual. A person has a desire to experience this feeling again and again. The object, falling in 

the field of view of the subject of knowledge, for the first time automatically causes a person a 

certain emotional attitude to it, this is the foundation of any knowledge. Going further, we can say 

that due to the aesthetic experience the subject, so to speak, draws the outside world into his 

emotional field. By building from these objects your own picture of the world, a person 

harmonizes it, makes a beautiful one. In case if a certain thing causes a person at once or a 

negative attitude, it "does not fit" into the picture of the world, which is considered harmonious 

and beautiful. 

However, the person intuitively feels the imperfection of the personal image of the world, 

therefore, always strives to supplement it with new knowledge. However, one should not identify 

the desire for beauty with the accumulation of knowledge. The experience of beauty occurs when 

the personal image of the world undergoes certain metamorphosis. In the first case, new 

knowledge does not always affect the whole picture of the world, while in the second, where there 

is an unexpected and magic, the picture of the world acquires new aesthetic shades. 

Having determined the feeling of beauty in human consciousness as a positive emotion, we still 

did not achieve the desired goal. The general scientific status of the concept of "beauty" cannot be 

reduced only to emotions, because it is contrary to the ideals and norms of modern science. 
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It is not difficult to conclude that beauty (in the form of positive emotions) and ugliness (as 

negative emotions) are the root causes of the formation of scientific culture as a culture of 

knowledge of the universe. Only positive emotions, beauty and novelty are the only way that 

scientific creativity can move, since the scientist is subject to the same stimuli and reactions. At 

the same time, these processes (the desire for beauty and disgust, avoiding the ugly) are actualized 

far beyond the limits of conscious choice, that is, the assessment of beauty and the aesthetic taste 

itself are purely intuitive, even instinctive. "Many of our emotions, both positive and negative, 

arise at the unconscious level of higher human nervous activity. The subconscious is able to 

realize an estimate of changing the likelihood of meeting needs. But the subconscious itself cannot 

detect, extract from the object something new that will provide a positive emotion of pleasure 

from the perception of beauty. The discovery of beauty is a function of superconscious [5]. 

Conclusion. Trying to investigate the scientific value of the notion of "beauty" and the 

emotional experience associated with it, we came to the conclusion of the intuitive nature of the 

beautiful. In general, in attempts to outline the cognitive limits of the competence of the aesthetic 

experience of beauty in modern interdisciplinary scientific culture, we have determined that the 

presence of aesthetic taste in a scientist who involuntarily becomes an adherent of this culture is a 

prerequisite for his successful activity. This is primarily due to the fact that only a person who 

believes in the beauty of the universe, its harmony and perfection, has the ability to know the 

truth. Otherwise scientific activity will simply be an overloading burden for a person. Thus, the 

beauty in science and the aesthetic taste of the scientist are the main features of contemporary 

interdisciplinary scientific culture. 
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Богдана Манчул, 

Людмила Подгорна 

Когнітивний потенціал естетики науки у її міждисциплінарному вимірі 

 

У статті досліджується одна з фундаментальних проблем осмислення естетико-

когнітивного потенціалу категорії прекрасного в науково-теоретичному дискурсі в 

контексті процесу міждисциплінарності. Акцентується кореляція особистісного 

(суб’єктивного) розуміння прекрасного та краси як певної об’єктивної категорії, принципу, 

що визначає наукову діяльність. Аналізуючи естетичну проблему краси в контексті її 

взаємовідношення з науковою культурою, не важко пересвідчитися, що більшість учених, 

прагнучи вибудувати свої власні теорії, використовуючи критерій краси, були так або 

інакше залучені в естетичний дискурс сучасної їм епохи. Але зважаючи на історичну 

динаміку критеріїв, які дозволяють провести чітку межу між прекрасним і потворним, 

уявлення про красу в природі змінювалися впродовж історії, що не могло не позначитись і 

на розвитку наукового знання. 

Ключові слова: естетика науки, міждисциплінарність, когнітивістика, об’єктивність, 

цінність. 
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PROBLEM OF THE PHYSICAL REALITY’S STRUCTURE IN MODERN 

PHILOSOPHY OF SCIENCE 

 

Problem of the structure of physical reality in the context of the methodological and conceptual 

installations of contemporary philosophy of science. The nature of reality in the context of 

contemporary philosophy of science is explored. Author argues that the construction of a unified 

view of reality can be implemented in the proposed multidimensional holistic model of reality. 

Keywords: physical reality, the structure of reality, a concept model, theoretical object. 

 

The problem of reality as a scientific and philosophical problem arises in various 

modifications at different stages of the historical development of mankind. In our opinion, today 

we are not talking about the construction of any single theory but rather, it is required to reveal the 

set of meanings that the concept under consideration contains. The spectrum of reality in the 

historical context is diverse and often vague. In particular, it was not easy to accept a new view of 

reality for the physicists of the early twentieth century. 

Philosophers and methodologists of science, giving the definition of the category "reality", 

meet with difficulties. Thus, in his preface to volume I "Ideas" Husserl wrote: "I would most 

willingly exclude the word “real” burdened with a heavy load, if only a suitable substitute for him 

had been presented" [4, p. 24]. This idea is supplemented by Roger Penrose, the author of the 

monograph "The path to reality": "In fact, you can ask: what is reality? This question was raised 

thousands of years ago, and over the centuries, people tried to answer it variously. Today, 

staggering back from the heights of modern science, we prefer to take a more unbiased position. 

Instead of trying to answer the question "what is it?", most of modern physicists try to get around 

it. These physicists claim that the question is incorrectly posed: one should not ask what reality is, 

but how it manifests itself" [9, p. 850]. First of all, the fact of coexistence within the framework of 

one and the same science of various descriptions needs to be clarified, that is, descriptions which 

seem not to meet with each other. 

After all, with the help of differential and integral calculations in the form of mathematical 

formulas, mechanical, electrical, and optical phenomena can be presented. However, reducing 

them to a coherent cascade of formulas, into a single system is very problematic. The fields of 

physics turn out to be too autonomous. And now more and more unifying theories are being 

created. Today this is expressed in the desire to unite four fundamental interactions within the 

framework of the concept of super-integration. It was also found that physical vacuum as the basic 

concept of quantum field theory is not absolute nothing, empty space, but a state with significant 

physical qualities that manifest themselves in real physical processes. So, for example, if a certain 

energy is applied to a vacuum, then a photon will be born. The well-known native philosopher V. 

Nalimov introduces for the first time the concept of a semantic vacuum as an analog of a physical 

vacuum proceeding from the ontology of two realities – physical and psychic [8, p. 1-23]. 

Analyzing the current state of scientific ideas of physicists about matter formulated in the 20th 

century, the scientist simultaneously turns to the concepts and representations of ancient 

philosophical systems, comparing them with new scientific ideas. 

The world arises simultaneously from two principles, which complement each other: 

elementary particles and fields of physical systems that are continual in nature [8, p. 30]. Physical 

quantities characterizing their state have a continuous distribution. The possibility of a single 

discrete wave description of the phenomena of the microworld is realized in quantum field theory 

by introducing a new concept – secondary quantization, which represents a special method for 

describing fields (systems with an infinite number of degrees of freedom) with the help of 

operators whose action determines the absorption or generation of quanta of the field. V. Nalimov 
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notes that our attempts to describe psychic phenomena in their deep understanding, connected 

with the appeal to the unconscious, look like modern concepts of quantum field theory. 

Discreteness and continuity are again not the same reasons for mental existence, but only different 

manifestations. Or, in other words, a person is one of the possible states of the semantic field. 

It is important to pay attention to the fact that the semantic field, like the physical field, plays 

the role of the medium in which the interaction takes place. A person interacts with himself, V. 

Nalimov thinks, using discrete words or symbols. This process is carried out by generating words 

and (or symbols) and understanding them. In the language of physics, this sounds like the 

emission and absorption of quanta of the semantic field. The very possibility of particle interaction 

in quantum field theory is realized by absorption and generation of virtual particles, which follows 

from the Heisenberg uncertainty relation, which determines the blurriness of the state of the 

physical system. Something similar happens in the psychic reality: the semantic interaction of 

people, which is described by Nalimov with the help of a model based on the Bayes theorem, is 

possible only taking into account the blurriness of both the human psyche and the semantics of 

words and symbols [8, p. 61-62]. 

The development of science unexpectedly refined the rule of the unity of reality, taking into 

account the existence in it of separate (sharply differing in content and methods of studying 

phenomena) within which scientifically established facts are closed. These are the so-called 

"quantum steps" of Weisskopf [2, p. 46-53]. It is believed that in strictly defined energy ranges 

there are closed levels of structurally uniform phenomena separated from each other by energy 

thresholds, which form the energy hierarchical global structure of the Universe.  

If now we go step by step down the quantum steps from the most known energy level down, 

"then the structure of the universe is revealed as a large integral dynamic metaphor: small 

substructures of matter do not participate in the energy exchange until the average energy reaches 

the level of quantum excitation" [6, p. 62]. 

According to the metaphorized ontology of the quantum ladder of the universe, the pyramid 

of physical theories itself undergoes a transformation. Because of the infinite variety of natural 

phenomena that are available for description by means of classical physics, we are moving 

towards mathematically abstract theories, which are phenomenologically not directly related to the 

sensory macrocosm. 

The question that always worries natural scientists is how to represent reality at such high 

energy levels that an experimental confirmation will not be possible here. The image of a closed 

system of concepts indicates that each theory has a certain sphere of application preliminarily 

outlined by the main metaphors of reality when it is created and is constantly refined. It can be 

assumed that each theory has a closed, internally consistent system of abstractions that will forever 

remain true in a particular field of application. Moreover, the transition from one fundamental 

theory to another always creates a precedent for a strict correspondence between them, as a result 

of which a hierarchy of fundamental theories arises that is formed by "proto- physics" and by 

means of which the abstractions of theories "Higher level" indirectly, but still "rooted" in the 

reality of the observed natural phenomena [6, p. 67]. 

In the scientific literature, there is another variant of an attempt at a hermeneutic transition 

from the classical basis of "authentic reality" to the reality of higher-level theory, related to the 

principle of correspondence. As it is well known, N. Bohr formulated this principle purely 

physically for the first time. However, very soon the principle was given a general methodological 

meaning, as a result, in fact, it now means acknowledging the fact that in describing the results of 

any microscopic theory one should use the terminology used in the macrocosm. In fact, the 

"hermeneutic channel" of translating the observed reality between its various species was laid.  

A natural starting point in such a meaningful interpretation of the theory a critical parameter 

of the quantum stage becomes, which guarantees that the conceptual design constructed on its 

basis is protected from semantic contradictions.The critical parameter also performs another 

important function: with its help, the previous theory is transformed into a proto-physics, which 



Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

48 

provides us with interpretational meanings that are understandable to us and thereby provides a 

"meaningful interpretation". 

So, the proto-physics includes all the previous physics, which is real for a certain quantum 

step. These or other general ontological assumptions regarding the structure of the universe and 

methodological principles for the construction and "docking" of specific theories contribute to the 

formation of a certain architecture of physics. At the same time, old fundamental theories, such as 

classical mechanics, do not disappear anywhere and can not disappear, since they play an active 

proto-physical role in the formation and adoption of new theories and the structure of physics as a 

whole. In this sense, "classical mechanics as a" proto physics "forms the basis of all theoretical 

physics ..." [6, p. 68]. Further, the hierarchy of proto-physical reliability is formed by the classical 

theory of relativity, quantum mechanics, and so on. 

Special attention should be paid to quantum physics, which makes an attempt to solve some 

methodological problems related to the understanding of physical reality. It is known that in modern 

studies of fundamental physics, there are several variants of interpretations of quantum theory.  

Discussions are held about these interpretations, but, as E.A. Mamchur says, "I have never 

heard of any scientist saying that these discussions are useless, since all interpretations have a 

right to exist. On the contrary, the pathos of discussions is that scientists are trying to find out 

which of them corresponds to the real state of things in the micro-world "[7, p. 80]. Our attention 

is drawn to two versions of this interpretation: the theory of hidden de Broglie parameters, Bohm 

and the interpretation of Everett and Wheeler. The theory of hidden parameters assumes that 

quantum objects and their properties exist as elements of reality and exist even when they are not 

observed, just as objects of classical physics.  

The most radical supporters of this point of view even argue that indeterminism, which allows 

for the objective existence of chance, is unacceptable, it is absent for microobjects, as well as for 

objects of classical physics. The cases that require the application of probabilistic methods in 

quantum physics are due to our ignorance. This ignorance arises in the observer because of the 

hidden parameters of the physical system that are not available to him. Knowing these parameters 

would allow the observer to get rid of the probable approach and obtain data on the predictable 

behavior of quantum objects, as it is possible for classical objects [3, p. 159]. 

The basic principle of D. Bohm's concept is that the reality of being is one, it is an indivisible 

whole, which is the basis of the universe and which embraces both matter and consciousness. 

Accordingly, from this perspective, the process of evolution is not a product of something new, 

but only a new manifestation of what is primary, the unity of all that exists, because it is the 

diversity of forms and the infinity of possibilities for the existence of the same thing. Evolution is 

a series of successive transitions, i.e. a posteriori distribution function, which at the next stage 

becomes a priori, turning into a new filter. 

Another extreme variant of the interpretation of quantum physics is the interpretation 

proposed by the American theoretician H. Everett and later supported by J. Wheeler and B. de 

Witt. The wave function in this interpretation describes not objectively existing potential 

possibilities, but a set of really existing "worlds-Universes" in which different possibilities are 

realized [3, p. 162]. From this point of view, there is not one Universe with a certain reality, but 

many different universes, each of which can be described by a certain "project" of reality. Every 

time in the measurement, when quantum mechanics assumes that the result will be with some 

probability one way or another, the Universe splits into a multitude of variants, so that one result 

is realized in one universe, and the other one realizes the other. Splitting is also experienced by the 

observer himself, but he is not able to feel himself as many copies, so he identifies himself with 

one of them,regarding other copies non-existing. 

Subsequently, the idea of splitting the universes in this concept was replaced by the idea of 

the primordial existence of many worlds. An example of a physical picture of reality constructed 

in accordance with the requirements of this concept can serve as a model proposed by K.P. 

Stanyukovich, according to which "Metagalactics is only a structural fraction in the many-

dimensional hierarchy of" particles "of the infinite universe. In other systems like our Metagalaxy, 
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there may be other energy reserves, the speed of light, and particle sizes (by our scales). These 

systems can arise as a result of the interaction (collision) of "particular" or fluctuations of even 

more large-scale structural formations "[1, p. 258]. 

These concepts of reality have both supporters and opponents. The fact is that any model of 

reality proposed by a specialist in a specific field of science contains many methodological and 

logical contradictions, and therefore their criticism is often justified. In particular, F. Anderson 

writes: "The physics of elementary particles has only a limited opportunity to explain the structure 

of the universe. The reality has a hierarchical structure, each level of which is to a certain extent 

independent from other levels. At every stage absolutely new laws, concepts and generalizations 

are needed, which require no less inspiration and creativity than the previous ones. Psychology is 

not applied biology, nor is biology – it is not applied chemistry "[10]. 

Along with the internal "stratification" of physics, her relations with other sciences change. It 

is important to note here that the failures of those who sought to create a universal theory in which 

all phenomena would have been thoroughly explained led to the birth of a multitude of scientific 

ontologies. Each science hastened to acquire its own reality. Physical, chemical, biological, etc. 

were added to the physical reality, and the spread of the methodological ideals of natural science 

to a complex of social and human sciences led to the appearance in the language of researchers of 

such concepts as "Historical reality", "linguistic reality", etc. Due to the development of science, 

this new situation required philosophical reflection and interpretation. Philosophers with 

enthusiasm set about creating models that could combine different realities into a single whole. 

The idea of an integral reality presupposes that we need to consider the universe as a whole, 

characterized by an infinite duration, the beginning and end of the development of which we are 

not allowed to observe. The metaphor on which the modern philosophy of science insists is that 

reality is infinitely diverse and at the same time unique in its integrity. In the process of its 

investigation, we know one by one its properties and facets. N. Goodman in “Methods of Building 

the World” emphasized that an essential result of modern philosophy is that "it began with the 

Kantian replacement of the structure of the world by the structure of the spirit and eventually came 

to replace the structure of concepts with various structures of symbolic systems of science, 

philosophy, arts " [5, p. 85]. 

So, today, the philosophers of science propose a model of multidimensional integral reality 

that serves as a theoretical construct within which the proposed metaphor can be realized and with 

which we will also build our knowledge in all fields of science in the future. The emergence of 

this concept is caused by the presence of the basic attitudes of modern science: 

multidimensionality, multifactority and integrity, which should be considered in the context of 

modern attitudes of the holistic philosophy of science. 
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Роман Онуфрійчук 

Проблема структури фізичної реальності у сучасній філософії науки 

 

У статті ми аналізуємо проблему фізичної реальності в контексті сучасних уявлень 

про її структуру, оскільки, на наш погляд, саме ті концепції, що не отримали загального 

визнання в науковому товаристві, найбільш рельєфно розкривають нам методологічні та 

концептуальні можливості побудови єдиної наукової картини реальності. Метою нашого 

дослідження в цьому контексті є аналіз поняття фізичної реальності. Крім того, доцільно 

показано, що на сучасному етапі розвитку філософії науки вважається цілком доцільним 

введення поняття структури фізичної реальності. Для досягнення поставленої мети 

передбачається виконання таких завдань: по-перше, виявити філософсько-методологічне 

значення фізичної реальності в історичному розвитку науки, по-друге, дослідити поняття 

структури фізичної реальності як основної настанови сучасної науки щодо побудови 

єдиної картини світу. 

Основним завданням сучасної філософії науки є спроба побудови єдиної картини світу. 

Оскільки наукова картина оперує поняттям реальності, то для реалізації цього проекту 

варто сформулювати загальне уявлення про саму реальність, яке постає в процесі 

виявлення єдиної структури рівнів, кожен з яких охоплює визначений «фрагмент» 

реальності. 

У межах сучасної космофізики ця проблема формулюється як питання про реальність 

об'єктів, які моделюються теоретичним мисленням. У філософії, а відтак і в методології 

природничих наук, проблема реальності постає у вигляді цілого комплексу «тривіальних 

запитань»: у який спосіб теоретичні конструкції(моделі) реальності дедалі більше 

віддаляються від емпіричного базису науки; чи є об'єкти науки єдино можливими 

конструкціями на цьому емпіричному базисі; як співвідносяться існуючі основи 

природничих наук з новими уявленнями про структуру фізичної реальності? 

Показано, що смисл метафори “вежа протофізичної достовірності” полягає в тому, 

що “звичайна” реальність “транслюється” на вищі рівні абстракцій, оскільки осмисленим 

залишається аналіз об’єкта певного квантового рівня мікросвіту лише разом з 

макроскопічним приладом, з яким він взаємодіє, але який, проте, розроблено й розраховано 

(і це – сутнісне уточнення) на основі теорії цієї квантової сходинки. 

Ключові слова: фізична реальність, структура реальності, концепція, модель, 

теоретичний об’єкт.  
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ЗМІСТОВНІ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОЛІМПІЗМУ 

 

Одним із сучасних напрямів гуманізації системи освіти й виховання під кутом зору 

дотримання пріоритетів загальнолюдських цінностей є побудова навчально-виховного 

процесу на основі цінностей олімпізму. Ключове завдання філософії олімпійського руху 

полягає в тому, щоб сформулювати науково-обгрунтовану модель спорту, яка виявиться 

логічним, закономірним і гармонійним втіленням ідеалів олімпізму, а також 

орієнтуватиме спортсменів і суспільство загалом на повноцінний, збалансований розвиток – 

як на індивідуальному, так і на всезагальному рівні.  

Ключові слова: спорт, олімпізм, філософія олімпійського руху, суспільний ідеал, 

гуманізація системи освіти, особистісний розвиток.  

Постановка проблеми та її актуальність. Аспект змістовних і концептуальних основ 

олімпізму містить щонайменше дві ключові проблеми. Перша полягає в невизначеності й 

неоднозначності тлумачення олімпізму та його ідеалів. Опосередковано про це свідчить велика 

кількість термінів, якими позначається феномен олімпізму («олімпійська ідея», «філософія 

олімпізму», «олімпійський дух», «олімпійська ідеологія») і водночас відсутність чіткої змістовної 

демаркації наведених понятійних конструктів. «Ті, хто виявляє до Олімпійських ігор науковий 

інтерес, майже одностайно сходяться на думці, що, попри всю пишноту й символізм, олімпізм 

фактично позбавлений внутрішньої сутності, змістовного стрижня» [6, с. 38]. Така ситуація дає 

підстави для висновків, що філософія олімпізму поки що перебуває в зародковому стані.  

Друга проблема – протиріччя між реальною орієнтацією учасників олімпійського руху на 

вузькопрагматичні цінності та тими гуманістичними ідеалами, які маніфестує олімпійська 

філософія. Ці ідеали окреслюються таким світоглядно-аксіологічними акцентами: концепція 

гармонійного розвитку особистості; самовдосконалення в спосіб нових спортивних досягнень; 

культивування самодисципліни; етичний кодекс спорту і т. ін. Втім, на практиці наведені ідеали 

дедалі рідше реалізуються в олімпійському спорті: в наш час самовдосконалення вочевидь не має 

більшого значення, ніж перемога на Олімпійських іграх. Пріоритет орієнтації на гармонійний 

розвиток є не реальний, а суто віртуальним: в сучасному спорті небагато справжніх прихильників 

принципу єдності фізичного, інтелектуального та духовної розвитку особистості [2, с. 40].  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. У змістовному плані олімпізм 

репрезентований олімпійським освітою. В її основі – гуманістичні, загальнолюдські 

цінності. Олімпізм як універсальний масовий рух сприяє інтенсифікації процесу «навчання 

олімпізму», зміст якого полягає у поширенні культурних, етичних та виховних цінностей 

олімпізму «на всіх рівнях суспільства» [11, с. 8].  

Основи сучасного олімпізму були закладені наприкінці XIX століття П’єром де Кубертеном, 

коли ним вперше була сформульована доктрина, що включає в себе філософські, педагогічні, 

політичні, правові, етичні та естетичні принципи. Вона базувалася на загальнолюдських 

моральних підвалинах. Ідея поєднання морального і фізичного розвитку молоді, роль спорту у 

вихованні людей грунтовно вивчалася П’єром де Кубертеном. Заняття спортом і фізичними 

вправами за своєю природою тісно пов’язані з етичними основами життєдіяльності. Fair Play 

постає в системі спортивної етики квінтесенцією основних моральних положень, окреслюючи 

пріоритет чесного змагання за встановленими правилами. Доволі показово, що Кубертен взяв за 

взірець гасло «Mens fervida in corpore lacertoso» («в розвиненому тілі – піднесений дух») на 

противагу поширеному «Mens sano in corpore sana» («у здоровому тілі – здоровий дух»), оскільки 

другий підхід віддзеркалює лише медично-гігієнічний погляд на гармонію тіла та духу.  

Значна частина наукових праць, присвячених проблемі, спрямована на історичну рефлексію: 

вона здійснює метаісторичний аналіз джерел сучасного спорту і генезису олімпізму, виявляє 

його передумови і причинно-наслідкові звязки, окреслює історичну закономірність, 
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послідовність і етапність становлення концепцій спортивного знання, еволюції цінностей, норм і 

значень (Г. Деметер, Н. Мельникова, С. Мягкова, М. Пономарьов, Н. Рекутіна, А. Суник, 

Ю. Чернецький) [4, с. 48].  

Що стосується філософського осмислення основ спортивної діяльності, то цей дослідницький 

напрям має чимало відгалужень, кожне з яких акцентує увагу на різних пріоритетах. Зокрема, 

онтологічне осмислення віддзеркалює пошук онтологічних основ сучасного спорту і його місця в 

культурі (А. Бугреєв, Н. Візитей, Л. Лубишева, О. Мільштейн), аспекти тілесного та духовного (І. 

Биховська, В. Столяров), субкультурного та загальнокультурного (В. Пономарчук). Когнітивний 

аналіз окреслює місце спорту в сучасній системі знання про людину і суспільство, включення 

спортивного знаннєвого компонента в загальну картину епістемології, розгляд спорту як 

репрезентації реальності, як семіотичної (знакової) моделі. Аксіологічний напрям досліджень 

орієнтує на дослідження ціннісного простору спорту, цінностей спорту в системі соціокультурної 

ойкумени. Естетична складова досліджень висвітлює художню самоцінність спорту, полі 

аспектну взаємодію спорту та мистецтва. Етична рефлексія має два формати: якщо 

надспортивний формат зумовлений потребою перманентної популяризації спорту 

(«спортодицея») в очах суспільства (в цьому сенсі олімпізм постає своєрідним адвокатом спорту), 

то внутрішньоспортивний формат етичної рефлексії орієнтований на етичні основи самого спорту 

й репрезентований насамперед дотриманням і поширення принципу Fair Play [3, с. 12-13].  

Мета статті. увиразнити сутнісні ознаки олімпізму як ресурсного потенціалу для подолання 

проблем і негативних тенденцій сучасного спорту – зокрема, його комерціалізації, прагматизації, 

вузької професіоналізації, дегуманізації, використання допінга і криміналізації. 

Виклад основного матеріалу. Олімпійські ігри зародилися в 776 р. до н. е. в Греції і 

регулярно відбувалися понад тисячу років, будучи однією з важливих цивілізаційних 

складових. Завершивши грецький цикл у 394 р. н. е., а відродилися вони наприкінці ХІХ 

століття. Аналізуючи більш як столітню історію сучасного олімпійського руху, можна 

констатувати, що ідеали, покладені в основу Олімпійських ігор Стародавньої Греції, в 

основному успадковані сучасністю. Боротьба за ці ідеали дозволила не лише відродити 

Олімпійські ігри, а й зробила олімпійський спорт надзвичайно популярним і 

респектабельним явищем, яке підпорядкувало своєму впливу всі континенти і країни, 

набувши ознак виразного феномена суспільного життя світового співтовариства.  

В сучасному олімпійському русі спортивна, виховна й освітня сторони тісно переплітаються 

із соціально-філософськими, економічними та політичними реаліями, що зробило його 

універсальним явищем, прикладом ефективного співробітництва країн у питаннях укріплення 

миру і дружніх відносин, взаємопорозуміння між державами і народами. Набуття олімпійським 

рухом істотного авторитету, його феноменальне поширення надає йому статусу дієвого 

інструмента, який стимулює гармонійний розвиток індивіда, формує ідеал всебічно розвиненої 

особисті, якій притаманні високі моральні якості [7, с. 30-31].  

Глибоко вкорінений у свідомості античних греків змагальний дух втілювався в тому, 

що філософи й оратори, воїни й поети, музиканти й художники, скульптори й архітектори 

змагалися за титул «олімпіоніка», володар якого винагороджувався вінком з маслинових 

гілок. Цей статус символізував прихильність богів і повагу співвітчизників. Принагідно 

зазначимо, що античні Олімпійські ігри поєднували спортивні змагання з культурою, 

політикою, військовою підготовкою та релігійними культами.  

Однак, після занепаду античної Греції олімпійські ідеали опинилися на периферії уваги 

на чимало століть поспіль. Процес формування основ олімпійської освіти розпочався і 

збігався з прискореним розвитком техніки, науки, мистецтва та фізичної культури в епоху 

Відродження. На противагу Середньовіччю було канонізовано пріоритет фізично активної і 

всебічно розвиненої особистості. Робилися спроби відродження Олімпійських ігор, почали 

створюватися національні системи фізичного виховання. Проте, остаточно втілити ідею 

відродження Олімпійських ігор вдалося лише П’єру де Кубертену, який поклав в основу 

сучасних Ігор фундаментальні цінності, що мали місце в античні часи і які знайшли своє 

віддзеркалення в концепції олімпізму. Кубертен вважав, що олімпізм завдяки своєму 
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гуманістичному потенціалу поєднує спорт із культурою і освітою, слугує світоглядно-

аксіологічною основою виховання підростаючого покоління.  

З-поміж концептуальних основ олімпізму варто виокремити, по-перше, гуманістичну ідею 

всебічного розвитку особистості, фундаментом реалізації якої слугує олімпійська освіта і 

олімпійська субкультура; по-друге, ідею пріоритетного значення етичних цінностей в олімпізмі 

та олімпійській освіті, виходячи з принципів Fair Play; по-третє, ідею мирного співіснування 

соціальних систем, держав і народів, в якій олімпізм виступає системоутворюючим фактором, 

а олімпійська освіта – засобом виховання крізь призму миру, взаєморозуміння і взаємоповаги; 

по-четверте, ідею загальнолюдської цінності, значущості олімпізму як світоглядно-

аксіологічного взірця всезагального статусу [10, с. 164-165].  

Становлення олімпійської освіти було започатковане створенням Міжнародного 

олімпійської комітету (МОК), проведення Сесії в 1897 р. (Гавр, Франція), на якій відбулося 

комплексне обговорення ключових питань олімпійської освіти. Основи олімпійської освіти 

були закладені П. Кубертеном у праці «Спортивна педагогіка» (1919 р.), а сам термін 

«Olimpic educaition» почав використовуватись лише в другій половині ХХ століття. Згодом 

в навчальний процес вузів була введена відповідна дисципліна. Ідея гармонійного розвитку 

людини стала ключовою цінністю олімпізму. 

Вперше поняття «олімпійська освіта» (Olympic Education) було сформульовано в 

доповіді С. Фавра (Італія) в 1968 році на 8-й сесії МОА. Ідея гармонійного розвитку 

людини стала ключовою цінністю олімпізму. Особлива увага приділяється пошуку гармонії 

між духовним та фізичним основами людини, між внутрішнім та зовнішнім світом індивіда, 

гармонії між тілом та духом.  

Основна мета олімпійського освіти – роз’яснення і пропагування ідей олімпійського 

руху, ідеалів і цінностей олімпізму. У заключному документі XI Олімпійського конгресу у 

Парижі (1994 р.) наголошено, що поширення етичних, культурних і виховних цінностей 

олімпізму має бути інтенсифіковано всіма учасниками олімпійського руху [9, с. 20].  

Аналіз теорії і практики впровадження олімпійської освіти дозволив виокремити дві основні 

моделі формування національних систем олімпійської освіти. Перша модель є моделлю 

олімпійської освіти під егідою Національного олімпійського комітету або Національної 

олімпійської академії. В межах цієї моделі програми з олімпійської освіти не мають 

загальнодержавного статусу (не є обов’язковими для використання у навчальному процесі), тому 

доволі обмежені з точки зору перспектив засвоєння олімпійських цінностей масовою свідомістю. 

Друга модель – суспільно-державна, що базується на взаємодії Міністерства освіти й науки, НОК 

і НОА, інших державних і громадських організацій, забезпечуючи більш комплексний підхід до 

проблем виховання підростаючого покоління [1, с. 10-11].  

Мета і основоположні принципи, що містяться в Олімпійській хартії, транслюються у сферу 

навчання і виховання молоді. Треба визнати, що в сучасній олімпійській освітній діяльності 

оперують в основному комплексом історичної, філософської, етичної, естетичної та спортивної 

інформації. Виховний блок менш розвинений – власне, олімпійське виховання є лише деяким 

ілюстративним матеріалом в контексті етичного та естетичного виховання [8, с. 139].  

Освіта доповнює стихійну, спонтанну соціалізацію як наслідування і засвоєнням 

концентрованого, спеціально відібраного знання. Цей змістовно-фунціональний елемент 

найбільш розвинений у системі олімпійської освіти. Щоравда, знаннєвий компонент 

практично не представлений в середньому спеціальному та вузівському навчанні (за 

винятком спортивних учбових закладів), що свідчить не просто про нерозвиненість 

олімпійської освіти в цих структурах.  

Нині олімпізм має статус загальнолюдської цінності, істотного чинника культури 

загалом і фізичної культури зокрема. За час, що минув з моменту відродження сучасного 

олімпійського руху, олімпізм перетворився на своєрідну філософію і субкультуру 

молодіжного світу, набув ознак потужного соціокультурного феномена світового штибу, 

одного з найважливіших інститутів сучасного міжнародного життя. Олімпізму як 

особливому типу субкультури притаманна власна система ідеалів, принципів, цільових 
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настанов, ментальної демаркації, норм і цінностей, котрі володіють відносною 

самостійність, власною логікою і закономірностями розвитку [3, с. 15].  

З огляду на безпрецедентну популярність міжнародний та олімпійський спорт 

потрапили в поле зору політиків і політичних партій, глав держав і міжнародного бізнесу. 

Ця обставина і особливість засвідчує колосальну соціальну значущість міжнародного 

спортивного й олімпійського руху, який сприяє розвитку і поглибленню міждержавних 

відносин, культурних зв’язків, політиці мирного співіснування держав і народів. 

Висновки. Пріоритетного значення набуває навіть не підвищення рівня олімпійських 

знань і не декларативно проголошені орієнтації на ідеали й цінності олімпізму, а формування 

реальної поведінки, способу й стилю життя, адекватного й когерентного таким цінностям. Не 

випадково в Олімпійської хартії ключовим завданням олімпізму визнано потребу поєднання 

спорту з культурою і освітою, окреслено пріоритет «життя, яке грунтується на радості від 

зусиль, скерованих на самовдосконалення і повагу до основних етичних принципів».  

Втім, доводиться констатувати, що нині в олімпійському спорті продовжує 

превалювати принцип «успіх за будь-яку ціну». Не варто плекати ілюзій, нібито цю 

проблему можна розв’язати за рахунок лекцій і «олімпійських уроків», за допомогою гасел 

і патетичних закликів. Такий інструментальний ряд неспроможний внести істотні позитивні 

зміни в негативізм сьогочасної реальної ситуації.  

Потребує внесення деяких змін і олімпійська хартія – зокрема, на різних рівнях уже 

апробовувалась можливість зміни олімпійського гасла «Citius. Altius. Fortius», яке надто 

акцентовано формує прагнення перемоги за будь-яку ціну. Вносилися й інші пропозиції – 

зокрема, чіткіше віддзеркалити в Олімпійській хартії положення про миротворчу місію 

олімпійського руху, ідею гармонійного розвитку особистості тощо. 

Втім, внесення відповідних формулювань в олімпійську хартію навряд чи здатне 

докорінно змінити ситуацію на краще. Не виключено, що це ще більше загострить вказане 

протиріччя, позаяк на онтологічно-функціональному рівні в олімпійському русі не створено 

умови й стимули, які спонукають його учасників орієнтуватися у своїй повсякденній 

життєдіяльності виключно або хоча б переважно на гуманістичні цінності й ідеали.  

Перспектива позитивного розв’язання окреслених проблем потребує перегляду 

фундаментальних основ олімпійського руху – приміром, чинна в наш час модель організації 

олімпійських змагань (їх програма, система заохочення переможців і т. ін.) орієнтує учасників 

на перемогу практично за будь-яку ціну (за рахунок здоров’я, порушення моральних принципів 

тощо), тобто де-факто вона не сприяє, а перешкоджає впровадженню ідеалів олімпізму.  
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Mikola Yehupov  

Meaningful and conceptual fundamentals of olympism 

 

One of the modern trends for humanization of education and upbringing process with regard 

to respect for human values priorities is the construction of the educational process based on the 

values of Olympism. The key task for the philosophy of the Olympic Movement is to formulate a 

scientifically based model of sport, which shall be logical, natural and harmonious embodiment of 

the ideals of Olympism and guide the athletes and society in general to a full, balanced 

development at both – individual and universal level.  

While in democratic countries the sport of high achievements more or less adequately reflects the 

level of development of mass physical culture and sports, at the level of authoritarian regimes there are 

significant disparities – priority attention and funding from governments is given to high performance 

sport while mass sport is organized and funded as a residual. As a result, the idea of sport is discredited 

and no longer exists as an incentive for the development of physical culture and healthy living. 

Understanding these problematic nodes should involve effective research tools, including 

reflective capabilities of modern philosophy. Only by means of a high-level philosophical scaling 

we can get a convincing conceptual model within which the sport is not element of PR or policy 

management technologies, but as an organic representative of society, attribute to social ideal 

and important part of axiological hierarchy. 

Keywords: sport, Olympism, the philosophy of the Olympic movement, a public ideal, 

humanization of education, personal development. 
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ФОРМИ РЕЛІГІЙНОЇ ДЕВІАЦІЇ 

 

У статті показані можливості застосування девіантологічного підходу до аналізу 

релігійного середовища. Автор пропонує визначення релігійно-девіантної поведінки та 

основні способи класифікації різноманітних форм релігійної девіації. 

Ключові слова: відхилення, девіантологія, девіація, девіантна субкультура, норма, релігійна 

девіація, релігійне середовище, релігійно-девіантна поведінка, типи девіації, форми девіації. 

 

Актуальність. Феномен девіації – одна з тих проблем, що притягує до себе увагу 

представників різних наукових галузей і майже всього спектру соціально-гуманітарних 

наук. Мало яке з понять стало таким «універсумом» наукового інтересу, охоплюючи 

розвідки філософів, соціологів, психологів, політологів, культурологів, правознавців, 

педагогів, кримінологів, психіатрів тощо, і лишаючи простір для нових запитів.  

Зворотним боком полідисциплінарного вжитку стає множинність інтерпретацій і підходів, 

тлумачень і визначень на тлі поодиноких спроб розбудови цілісних девіантологічних концепцій. 

Наявні у науковій і навчальній літературі дефініції помітно різняться за смисловими нюансами 

(хоча навіть самі автори, цитуючи один одного, не завжди відчитують ці розбіжності). Так, 

девіантна поведінка може визначатися як така, що порушує загальновстановлені в даному 

суспільстві (групі, субкультурі) норми і правила; що не відповідає офіційно встановленим чи 

фактично утвердженим нормам і очікуванням; що відступає від існуючої нормативної системи 

та її складових; що суперечить прийнятим правовим або моральним нормам, тобто є сутнісно 

злочинною і аморальною; що відхиляється від норм, чинних у певній групі або прийнятих 

більшістю суспільства та ін. Навіть простий перелік визначень унаочнює множинність смислів 

«девіантного», які експліковані дослідниками.  

Апробовано і чимало теоретико-методологічних підходів до феномену девіації – соціально-

філософські, соціологічні, культурологічні, кримінологічні, психопатологічні, етико-бізнесові, 

конфліктологічні, лінгвістичні тощо. Попри це, одна серед найсерйозніших лакун у сучасній 

девіантології, принаймні вітчизняній, – обмаль ґрунтовних досліджень девіантності в 

релігійному просторі (за винятком хіба що проблеми релігійно-ідеологічної інспірації 

тероризму). У неозорому полі девіантологічних праць лише мізерна частка припадає на спроби 

виявити причини, закономірності, форми, механізми трансляції і наслідки релігійно-девіантної 

поведінки. Розуміючи, що формату статті замало для окреслення широкого кола питань, 

вважаємо за доцільне обмежитися розглядом хоча б однієї серед цих малоопрацьованих проблем.  

Тож метою даного дослідження є розробка класифікації форм релігійної девіації. До 

основних завдань відносимо такі: 

1) узагальнити апробовані підходи до класифікації відхиленої поведінки та спроби їх 

застосування до релігійних явищ;  

2) виділити і систематизувати форми та типи релігійно-девіантної поведінки. 

Рівень дослідження проблеми. Вартує згадки, що проблема соціальних норм і девіацій 

стала «своєю» від найперших щаблів становлення соціології. Її дослідженню присвятили 

праці Г. Тард і Е. Дюркгейм, А. Кетле і Г. Зіммель, М. Вебер і  П. Сорокін, Т. Парсонс і 

Е. Фромм, Ч. Кулі і В. Гоффман, Р. Мертон і Н. Смелзер. Предметне поле девіантології 

активно конструюють зарубіжні дослідники: Д. Доунз, П. Рок, Е. Гуд, А. Коен, С. Палмер, 

Дж. Хамфрі, П. Гіггінс, Д. Блек, К. Еріксон, С. Трауб, Ц. Літтл, Х. Понтелл, Т. Капрон, Дж. 

Джеймсон, Д. Рісмен, Л. Строул, С. Мілгрем, К. Бей та ін., переважна частка 

девіантологічної літератури писана англійською мовою. До вітчизняного наукового 
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дискурсу більшою мірою залучені праці російських вчених: В. Афанасьєва, С. Бородіна, 

А. Габіані, Я. Гілінського, О. Долгова, Г. Забрянського, О. Змановської, І. Карпец, 

Ю. Клейберга, Ю. Комлєва, Ц. Короленка, В. Кудрявцева, В. Лунєєва, Г. Міньковського, 

І. Михайловської, В. Мухіної, Н. Проскурніної, І. Пятницької, Н. Сафіулліна, В. Тихоненка, 

Т. Шипунової, О. Яковлєва. Утім, феномен релігійної девіацій і проблема класифікації 

форм релігійних девіацій ще чекають на своє ґрунтовне дослідження. Нечисельною є і 

когорта вітчизняних дослідників, предметно зацікавлених цими питаннями (І. Бальжик, 

М. Відьменко, Д. Вовк, С. Волобуєва, Е. Коваленко, О. Маніліч, М. Мінц, М. Черенков). 

Виклад основного матеріалу. Спираючись на доробок соціології, пропонуємо 

розуміти під релігійно-девіантною поведінкою дії, вчинки, способи діяльності релігійних 

осіб або груп, невідповідні встановленим чи фактично утвердженим конфесійно-

визначеним нормам, цінностям, традиціям, очікуванням, установкам, що поширені серед 

певної релігійної групи, інституції, спільноти (або є домінуючими в даному релігійному 

середовищі). Узявши це визначення як вихідне для подальших розмірковувань, акцентуємо, 

що нас цікавитиме релігійно-девіантна поведінка не як індивідуальний поведінковий акт, а 

як соціальний феномен, тобто такі відхилення, що за певних соціальних умов і обставин 

набувають ознак масового, стійкого, повторюваного явища. 

Численні спроби науковців систематизувати й типологізувати загальні форми 

девіантної поведінки прояви не призвели до створення якоїсь універсальної, стандартно-

вживаної класифікації. Та, звісна річ, і не могли призвести до такого результату. Надто 

різним є бачення цього феномену в оптиці права, соціології, психології, психіатрії тощо, 

щоб запровадити рівно-значимі для всіх критерії (хіба що найзагальніші, метанаукові – «за 

масштабом», «за тривалістю», «за наслідками» і т.п.). Тим не менш, спробуємо узагальнити 

певні підсумки проведеної теоретичної роботи. 

Чи не найбільшої популярності в девіантології набуває розподіл відхиленої поведінки на 

злочинну (кримінальну), делінквентну (докримінальну) та аморальну. Притому найгостріші 

дискусії по сьогодні точаться навколо делінквентної поведінки: чи потрапляє вона до категорії 

дрібних антисуспільних вчинків, чи-то тягне за собою серйозні соціальні наслідки? Крім того, 

щоразу виникають певні труднощі при розмежуванні делінквентних і аморальних вчинків, 

криміногенних і асоціальних, асоціальних і антисоціальних, що роками примножує кількість 

нових термінів, словоконструктів і визначень у девіантологічній літературі. 

Інший апробований підхід – типологізація відхиленої поведінки за мірою її суспільної та 

особистої небезпеки, а саме: соціально-схвалювана, соціально-нейтральна, просоціальна, 

асоціальна, антисоціальна (кількість виділених типів зазвичай варіюється від трьох до п’яти), 

або ж за шкалою «соціально-деструктивна поведінка – аутодеструктивна поведінка».  

Однією з домінуючих тенденцій в російськомовному та зарубіжному девіантологічному 

дискурсах є, виділення соціальних девіацій за типом порушеної норми, що дозволяє 

характеризувати і фокусно досліджувати специфічні девіантні явища – злочинність, пияцтво, 

проституцію, наркотизм, самогубства та чимало інших. 

Зустрічаються і майже безнадійні спроби чіткої типологізації девіантної поведінки за 

цільовою спрямованістю – корисливої орієнтації, агресивної орієнтації, соціально-пасивної, 

релігійно-вмотивованої та ін. 

Зауважимо, що у подібних матрицях рідко відводиться місце для позитивних девіацій, 

нестандартних інноваційних способів поведінки, які у свій спосіб відхиляються від сталих, 

усереднених, загальноприйнятих норм. Тож примітною є версія Ю. Клейберга, який 

виділив три основні групи поведінкових девіацій: позитивні (соціальна творчість), 

негативні і соціально-нейтральні, а також, що цікаво, описав статусні, рольові, діяльнісні і 

ціннісні моделі девіацій та характеризував малодосліджені види девіантної поведінки 

(зокрема, вандалізм, «чорний гумор», бродяжництво та ін.) [6]. 

У науковій літературі присутні й нетрадиційні способи побудови типологій девіантної 

поведінки, наприклад, у фокусі взаємодії індивіда і реальності: боротьба з реальністю, протидія 

(хворобливе протистояння) реальності, ігнорування реальності, втеча від реальності. І, звісно, 
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окрему групу вже склали клінічні, патопсихологічні підходи, які через свою специфічну 

термінологію та науковий ізоляціонізм мало запитані в суспільствознавстві.  

Зрештою, активізувалися спроби розробити інтердисциплінарні типології, здатні чітко 

диференціювати типи, види й різновиди девіантної поведінки, враховуючи одночасно 

кілька вже апробованих критеріїв. Можливо, найбільш системним проектом стала 

«Матриця соціальних девіацій», що її запропонувала Н. В. Майсак [10]. 

Утім, нас цікавить, яке місце зазвичай відводиться релігійним девіаціям у межах існуючих 

класифікаційних схем. Так, визнана російська дослідниця в галузі прикладної конфліктології та 

девіантології проф. О. Змановська пропонує інтегральну класифікацію, де виділяє три основні 

групи відхиленої поведінки: антисоціальну (активно-деструктивну – таку, що суперечить 

правовим нормам, загрожує соціальному порядку чи благополуччю оточуючих), асоціальну 

(пасивно-деструктивну – ухиляння від виконання моральнісних норм, що містить безпосередню 

загрозу міжособистим стосункам) та аутодеструктивну (саморуйнівну і самонищівну – таку, що 

відхиляється від медичних і психологічних норм, а відтак загрожує цілісності й розвитку самої 

особистості). Серед основних форм останньої названі: суїцидальна поведінка, харчова залежність, 

аутична поведінка, віктимна поведінка, «фанатична поведінка» («утягнутість у деструктивно-

релігійний культ») [5, с. 33-34], діяльність із виразним ризиком для життя (екстремальні види 

спорту) та ін. Як бачимо, релігійно-вмотивовані девіації, бачення яких у авторки досить 

специфічне, віднесені до категорії активно аутодеструктивної, самонищівної поведінки. 

Крім того, загострені релігійні почуття розцінені вченою (і це, до слова, поширена 

практика у соціально-психологічній, професійно-психологічній, психіатричній літературі) як 

різновид надмірно-залежної або адиктивної поведінки, котра докорінно руйнує саму структуру 

потреб людини. У такому фокусі за об’єктом адикції виділені: хімічна залежність (паління, 

токсикоманія, алкогольна залежність, наркозалежність, залежність від ліків); порушення 

харчової поведінки; гемблінг (ігрова залежність); сексуальні адикції (зоофілія, фетишизм, 

трансвестизм, некрофілія, садомазохізм та ін.); релігійна деструктивна поведінка (релігійний 

фанатизм, сектантство) [5, с. 118]. Відтак, чи не єдине місце, яке віднайшлося для релігійних 

девіацій, зведених до фанатичної віри та «деструктивних культів», – у класі суспільно 

небезпечних, надмірно-адиктивних феноменів. 

Дещо інакший погляд на класифікацію типів девіантної поведінки пропонують Ц. 

Короленко і Т. Донських [8]. Автори поділяють всі поведінкові девіації на дві великі групи: 

нестандартну поведінку і деструктивну поведінку. Нестандартна – може набувати форм 

нового мислення, нових ідей та дій, що виходять поза межі звичних стереотипів поведінки, 

інноваційної соціальної активності, а, отже, стимулює прогресивний розвиток. У свою чергу, 

деструктивна поведінка, залежно від її цілей, поділяється авторами на зовнішньо-деструктивну 

(спрямовану на порушення чинних соціальних норм, законів і прав інших людей) та 

внутрішньо-деструктивну (спрямовану на дезінтеграцію, саморуйнування особистості). У цій 

схемі до внутрішньо-деструктивної поведінки віднесені суїцидальна, конформна, нарцисична 

аутична та фанатична поведінка. Всі перелічені форми, на думку вчених, відповідають таким 

критеріям девіантності як погіршення якості життя, зниження критичності щодо своїх дій, 

когнітивні спотворення, зниження самооцінки, емоційні порушення. 

Не можна обійти увагою і надзвичайно популярний у російській соціології підхід, за яким 

у розряд девіантних явищ, поряд із такими соціальними девіаціями як злочинність, пияцтво, 

наркотизм, суїцид, аморальна поведінка, проституція, корупція, тероризм, etc., потрапляють і 

деструктивні культи [3]. З огляду на безперечний авторитет Я. Гілінського, О. Змановської та 

інших відомих російських соціологів, класиків девіантології, такі підходи є широко й звично 

цитованими. Це потенційно дозволяє таврувати як «соціальні девіації» широке коло 

найрізноманітніших релігійних віровчень і організацій, особливо неорелігійних, віднести до 

них практично будь-яку нетрадиційну релігійну течію, релігійно-філософське вчення, релігійну 

або культурно-просвітницьку установу, ба навіть громадську організацію. Щоправда, наслідки 

такої теоретичної позиції геть не лишаються суто теоретичними, а переростають у технології та 

проблеми релігієзнавчої (чесніше, квазірелігієзнавчої) експертизи [4], свідомо чи несвідомо 
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слугують знаряддям стигматування та неправового переслідування небажаних політичному та 

церковному істеблішменту конфесій та громадських організацій. А молоді науковці стають 

жертвами своєрідної квазінаукової парадигми, в межах якої під релігійними девіаціями 

розуміються перш за все і понад усе неорелігійні течії [7]. 

На наш погляд, на загальному тлі вирізняються способи визначити різні типи релігійної 

девіації, вжиті Г. В. Апіняном. Виокремлюючи серед різних форм соціальних девіацій 

«сакральну», автор розглядає її на колективному та індивідуальному рівнях. До першого 

віднесені «культово-обрядові дії», традиційні свята, карнавали, до другого – індивідуальні 

носії девіантності, передусім шаман, юродивий, святий [2]. Крім того, виділені «м’які» і 

відносно безпечні для соціуму форми девіації – чаклуни, відьми, шамани, а також 

«жорсткі» й соціально небезпечні – сатаністські секти або практика вуду [1]. 

Знаходимо і поодинокі спроби польських соціологів проаналізувати вірування та релігійні 

практики католиків через призму «конформізму – девіації». Відповідно до базової класифікації Р. 

Мертона, який пов’язав поняття конформізму і девіації з діяльністю, скерованою до певних цілей 

(цінностей), та способами їх досягнення, форми релігійної девіації розташовуються у заданій 

матриці: «інновації», «ритуалізм», «ретреатизм», «заколот» [14]. Відтак релігійні інновації 

розглядаються як прийняття католицьких цінностей, але пошук інакших способів їх реалізації, 

ігнорування існуючих стандартів. Визнаючи безумовну важливість релігії, «вірянин-інноватор» 

геть не збирається дотримувати усіх її норм, радше селективно обирає серед них найбільш 

прийнятні для себе. До цієї групи, зрештою, зараховуються особи, котрі ідентифікують себе як 

«непрактикуючі віруючі». Другий тип – релігійний ритуалізм – обрядовірство, суворе 

дотримання всіх норм, принципів, правил, але цілковите ігнорування цінностей, що їх ці 

принципи і правила мали б забезпечувати. «Віряни-ритуалісти» схарактеризовані як ті, котрі 

щодня відвідують церкву (костел), відбувають усі меси й урочисті релігійні заходи, ретельно 

додержують усі пости, практики сповіді і причастя, молитви і пожертви, але за їхнім прагненням 

виконувати всі нормативні вимоги зникає власне духовний зміст віри. Третій тип – релігійний 

ретретизм – описаний як ігнорування релігійних цінностей і невиконання норм, відхід від 

релігійного світогляду в бік індиферентизму або атеїзму. Така особа не тільки обирає спосіб 

існування поза Церквою, але й не вбачає цінності в дотриманні релігійних традицій, укорінених в 

суспільстві (напр. вінчанні або охрещенні дітей). Нарешті, до останнього типу релігійної девіації, 

якому властиве не лише відмова від традиційних цінностей і норм, але і прагнення замінити їх 

новими, зараховані «представники всіляких сект та нових рухів» [14]. У такий спосіб католицьке 

суспільство аналізується як конгломерат різних типів релігійно-конформної і релігійно-

девіантної поведінки (напр. в Польщі до конформістів віднесено 60% католиків). 

Зрозуміло, що класифікація та систематизація усього багатоманіття типів, видів і форм 

девіацій – справа надзвичайної складності. Понад те, вона навряд чи може претендувати на 

якусь сталість, адже і нормативна і відхилена поведінка швидко набувають нових форм і 

виявів, змінюються й еволюціонують, відбиваючи зміни в самому суспільстві, відносність і 

рухливість кордонів між нормами і відхиленнями, суперечливі наслідки соціальної творчості й 

активності. Менше з тим, розуміючи усю складність цього завдання і дискусійність кожного 

його кроку, спробуємо виділити і упорядкувати форми і типи релігійно-девіантної поведінки. 

Перший підхід, ґрунтований на апробованих соціологами методиках, має на меті 

диференціювати ставлення суспільства до різних форм релігійної діяльності, оцінку їх за шкалою 

соціального схвалення/несхвалення. Ще раз уточнимо: йдеться про ті форми, які дане 

суспільство вважає девіантними, хоча в межах релігійної субкультури вони можуть поставати як 

нормальні, очікувані й бажані (і навпаки); крім того, враховуються і позитивні й негативні 

девіації. При цьому, за точку відліку обираємо сучасне західне суспільство, нині поліконфесійне і 

толерантне, демократичне і секулярне, але цінності та ідентичність якого формувалися 

століттями на ґрунті юдео-християнської релігійної традиції. Зрозуміло, що для суспільств 

східно-цивілізаційного ареалу спектр релігійних девіацій виглядатиме принципово інакше [13]. 

Отже, за соціальною оцінкою форм релігійної поведінки можна виділити: 
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 соціально схвалені – різні форми інновацій і творчості, позитивної релігійної 

анормності, що схвалені і запрошені в соціумі, але вкрай упереджено і критично сприймаються 

як девіантні з боку домінуючої релігійної традиції. Наприклад: новітні форми релігійного 

мистецтва, виразно нестандартної художньої, музичної, літературної, архітектурної тощо 

творчості; організаційно-інституційна активність – створення нових, нестандартно діючих 

релігійно-політичних партій, релігійних рухів чи неформальних організацій; креативні форми 

місіонерської та прозелітичної діяльності; інноваційна екуменічна діяльність, нові форми 

діалогу, міжконфесійної співпраці і співдіяльності; а також нові напрями, способи і форми 

релігійної активності, обумовлені черговою технологічною революцією (віртуалізація 

релігійно-культових відправ, створення нетрадиційних релігійних медіа, і т.п.); 

 соціально нейтральні – широкий спектр явищ, що стали звичними і поширеними в 

суспільстві, не містять у собі суспільної небезпеки, хоча кожне з них є проблемним і 

хворобливим для церковно-релігійних структур. Наприклад: невоцерковленість мирян; 

довільність у виконанні релігійно-культових норм і приписів (несистематичне відвідування 

храму, недодержання посту, практики сповіді, причастя, пожертвувань і т.п.); незнання 

основ віровчення і змісту релігійних символів та обрядів; девіації релігійної комунікації; 

непевна релігійна (конфесійна) ідентичність; зміна віросповідання або відхід від нього; 

нерелігійність, атеїстичний світогляд, відмова від релігійного виховання дітей; розкол 

існуючих та поява нових релігійних конфесій і течій; неорелігійні субкультури і т.п.; 

 соціально несхвалені – асоціальні, що помітно відхиляються від моральних, 

звичаєвих, групових норм, але не сягають рівня суспільних загроз (оцінка таких явищ як 

девіантних з боку світського і релігійного середовищ часто співпадає). Наприклад: карикатури і 

пасквілі з релігійної тематики; ізоляційно-сектантський тип організації релігійних громад, 

ескапізм; суворий аскетизм; пристрасна особиста релігійна віра; комерціалізація «релігійних 

послуг»; фобії на релігійному ґрунті (ісламофобія, християнофобія, юдеофобія); консерватизм, 

відвертий негативізм Церкви до прийнятих суспільних і правових інновацій (прав сексуальних 

меншин, форм шлюбного і позашлюбного життя, розлучень, ЕКО, трансплантації органів, 

евтаназії та ін.); гендерна нерівність в церкві; маргінальні неорелігійні субкультури (часто – 

сатаністські або специфічні синкретичні культи); латентні міжконфесійні конфлікти; аморальна 

поведінка духовенства; священні суїциди і т.п.; 

 соціально небезпечні (антисоціальні) – такі, що відхиляються від правових норм, 

містять загрози для суспільної стабільності і безпеки, є сферою співпадання 

загальносуспільних і релігійних девіацій: релігійно-вмотивований екстремізм і тероризм; гострі 

форми міжконфесійних і міжрелігійних конфліктів; антиправові форми діяльності релігійних 

організацій (загроза здоров’ю і життю віруючих, порушення їх прав і свобод, пропаганда 

ксенофобних ідей, нетерпимості, злочини проти особистості і групи та ін.); релігійний 

вандалізм; адиктивна і віктимна поведінка священнослужителів, релігійних лідерів і вірян; 

сексуальні девіації, особливо в середовищі священнослужителів тощо. 

Повторимося, якби перелічені форми розглядалися з позицій тієї чи іншої конфесії та 

вузько-конфесійних критеріїв схвалення/несхвалення, то шкала «схвалення – осуду» була б 

істотно переглянута. 

Другий підхід дозволяє типологізувати релігійно-девіантну поведінку за типом 

порушеної норми (в координатах структурного аналізу релігії). А саме: 

а) порушення (відхилення від) інституційних норм – церковних статутів, внутрішньо-

конфесійних приписів і правил, статутів чернечого життя, норм церковного права;  

б) відхід від доктринальних засад релігійного віровчення, заперечення чи довільна 

зміна релігійних догм, інакша інтерпретація священних текстів – єресь, богоборство, 

розкольництво, віровідступництво, зневіра і т.п. (Завважимо, що цей пункт можна 

розглядати і як самостійний критерій для типології релігійних девіацій, що бере до уваги 

характер і спосіб відхилень від релігійної доктрини: від інакшого витлумачення чи сумніву 

в її істинності (єресь) до збереження елементів язичницьких вірувань чи синтезу з 

чужорідними релігійними традиціями); 
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в) відхилення від нормативного спектру релігійних почуттів, що їх вірянин має 

відчувати і маніфестувати у ставленні до Бога, одновірців, іновірців; специфічні релігійно-

містичні стани (одержимість, маячня, видіння, екстаз); 

г) порушення, недодержання культових дій і практик (напр.: нерегулярне відвідування 

храму, недотримання посту, незнання молитов, ігнорування сповіді та ін. або ж 

застосування езотеричних, шаманських, чаклунських практик); 

ґ) порушення релігійно-моральних заповідей, норм і табу; 

д) порушення норм і етикетів спілкування між віруючими і священиками, 

комунікативних правил та обмежень; 

е) порушення (відхилення від) встановлених суспільних норм і обмежень щодо 

діяльності релігійних організацій, їх прав чи делегованих повноважень. До слова, в умовах 

наступу Російської держави на права віруючих громадян, встановлені законодавчо 

обмеження щодо реалізації громадянами свого конституційного права в сфері поширення 

віровчення, місіонерської діяльності – перетворили більшість віруючих росіян на 

потенційних правопорушників-девіантів [12], [9]. 

Третій підхід дозволяє характеризувати цілі сегменти релігійно-девіантної діяльності, 

виділяючи їх за суб’єктом, а саме: 1) девіантна поведінка окремих віруючих; 2) девіантна 

поведінка релігійних громад, об’єднань, спільнот (як неформальних соціальних груп); 3) 

девіантна поведінка священнослужителів, кліру; 4) девіантна діяльність релігійних 

інституцій та структур (напр. цинічна комерціалізація релігійних послуг; ведення 

нелегітимної бізнесової діяльності; корупція; закріплення девіантних субкультурних взірців 

у релігійних організаціях – монастирях, духовних навчальних закладах; конфлікти за владу 

церковних еліт та ін.); 5) девіантні дії релігійно-вмотивованих маргінальних угруповань та 

організацій (напр. радикально, екстремістськи налаштованих груп або налаштованих на 

ескапізм, інші антисоціальні способи діяльності). 

Нарешті, цілком можливим і навіть евристично корисним є четвертий, конфесійно-

центричний підхід, який дозволяє скласти специфічну матрицю типових девіацій для 

окремо узятої конфесії. Наприклад, досліджуючи негативно-девіантну поведінку 

православних вірян, можна означити її прояви: 

 як спрямовані проти Бога (наприклад, сумніви в істинності Святого Письма та Передання, 

мала ревність у пізнанні християнської істини, єресь та забобони, ремствування на Бога, недовіра 

до Бога чи зневіра у Ньому, віровідступництво, відсутність благоговіння перед Ним тощо); 

 як спрямовані проти Церкви (обрядовірство, нерозумна ревність служіння чи, навпаки, 

нерегулярна участь у спільному богослужінні, невоцерковленість, відмова від матеріальних 

пожертв, непослух, образа священнослужителя, святотатство, вандалізм та ін.); 

 як спрямовані проти одновірців (осуд, зневага, байдужість небратерське, без-

любовне ставлення, заздрість, гнів, дратівливість, роздратування, марнославство, 

честолюбство, немилосердя, etc.); 

 як спрямовані проти себе (тілесні надмірності, спокуси, ледарство, небажання 

самопізнання чи боротьби з вадами, затаювання вчинків і думок, самозадоволення, егоїзм, 

«духовний блуд» та ін.). 

За великим рахунком, всі провини і гріхи християнина вважаються гріхами проти Бога, 

а вже потім – перед людьми, суспільством. Утім, диферсифікована адресація провини 

дозволяє умовно розташувати її на шкалі «помірності – тяжкості» порушення та врахувати 

серйозність проступку та ймовірну реакцію на нього в даному релігійному середовищі.  

Відповідно, до позитивно-девіантних проявів можна віднести святість (визнані Церквою 

приклади найвищих чеснот християнської побожності, особливого благочестя і праведності), 

харизматизм (у сенсі особливого дару до пророцтва, зцілення, явлення інших чуд або 

надлюдських можливостей), аскетизм (особливий спосіб життя у вірі, шлях фізичних та 

духовних подвигів), юродство (хвороблива істеричність, особливий тип божевілля або його 

симуляції з метою викриття мирських пороків, безкарне втілення стихійного протесту і 

непокори), мучеництво (прийняття страждань або загибель за релігійні переконання) тощо. 
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Притому, маємо чітке розуміння того, що принципово неможливо означити всі форми 

девіантності саме через їх відносний (релятивний), конкретно-історичний та соціально-

конструйований (конвенційний) характер. 

Висновки. Корпоративні структури авторитарно-ієрархічного типу (якою є церква), 

амобільні й відносно закриті соціальні групи (а в такий спосіб існують і окремі релігійні 

спільноти) є живильним ґрунтом для індивідуальних та групових девіацій, навіть формування 

стійких девіантних субкультур. Тому, разом із відтворенням індивідуальної і групової 

релігійності, відтворюються індивідуальні й групові девіації, або виникають їх нові форми. 

Виділити і систематизувати форми релігійно-девіантної поведінки можливо за їх 

соціальної оцінкою (схвалення/несхвалення), за типом порушеної норми, за суб’єктом, за 

адресацією провини тощо, складаючи типову матрицю девіацій для певної конфесії. 
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Alla Aristova 

Forms of Religious Deviation  

 

The article describes the possibilities of the deviantological approach to the analysis of the 

religious environment. The author suggests the definition of religious-deviant behavior and the 

main ways of classifying different forms of religious deviation. 

The author considers religious deviation as acts, actions, ways of activity of religious persons 

or groups that are inappropriate to established or actually affirmed denominational norms, 

values, traditions, expectations, settings common to a certain religious group, institution, 

community (or dominant in this religious environment). 

The following approaches to classification of forms of religious-deviant behavior are offered: 

according to social assessment (socially approved, socially neutral, socially disapproved, socially 

dangerous); by type of violated norm (religious-institutional, religious-cult, religious-moral, etc.), 

by subject of deviation (individual believers, religious communities, clergy, religious institutions, 

religiously-motivated marginal groups), by addressing offenses (directed against God, against the 

church, against itself, against the co-religionists). 

It is emphasized that it is fundamentally impossible to define all forms of deviance, precisely 

because of their relative, concrete historical and socially constructed (conventional) character. 

Corporative structures of the authoritarian-hierarchical type (which is the church) and 

relatively closed social groups (and thus also exist some religious communities) are nutrient soils 

for individual and group deviations. Moreover, there is an environment of formation of stable 

deviant subcultures. Therefore, along with the reproduction of individual and group religiosity, 

not only individual and group deviations are recreated, but also new forms arise. 

Keywords: digression, deviantology, deviation, deviant subculture, norm, religious deviation, 

religious environment, religious-deviant behavior, types of deviation, forms of deviation. 
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СИНКРЕТИЗМ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ НАСЕЛЕННЯ БУКОВИНИ  

ХІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІІІ СТ. 

 

У статті розглянуто питання пов'язані з проникненням християнства на територію 

Буковини і залишками язичництва, які існували тут до ХV ст., а окремі поганські традиції 

збереглися до наших днів. Розглянуто археологічні матеріали, які засвідчують, що після 

прийняття християнства, язичницькі вірування, представляючи собою гаму первісних 

поглядів, звичаїв і обрядів, які прийшли з глибокої давнини, доволі повільно відступали під 

тиском нової віри. Це спостерігаємо на прикладах реконструкції окремих язичницьких 

городищ-святилищ аж до першої половини XII ст., появі на майданчиках святилищ 

язичницьких храмів. У цих спорудах розташовували ідола і проводили спеціальні культові 

дії. Доведено, що поява «ідольських храмів» ознаменувала подальшу еволюцію язичницького 

культу, що було своєрідним пристосуванням до нових часів, коли язичницькі боги, як і 

християнські, ставали таємничнішими і недосяжнішими. І з ними можуть спілкуватися 

лише обрані жерці, як це робиться у християнських храмах через священиків. Подібні 

язичницькі храми досліджені як на території розселення східних, так і західних слов’ян. 

Обґрунтовано, що елементи синкретичного світосприймання продовжували побутувати і 

в похованнях, що простежується у боротьбі з чаклунами і відьмами, поховальному обряді. 

Ключові слова: синкретизм, двовір’я, язичницькі святилища, «храми ідольські», 

жертовна яма, тризна, упир, відьма, християнство  

 

Актуальність. Важливе місце в історії України, її культурі та суспільному житті традиційно 

відіграють духовно-релігійні процеси, які з початком державної незалежності активували 

культурно-духовне відродження. В контексті інтересу до релігійно-духовних поглядів 

українського народу та історії їх розвитку важливим напрямком сучасної історичної науки є 

вивчення ступеню побутування в житті місцевого населення дохристиянських традицій і їх 

впливу на християнський світогляд.  

Сучасні дослідження вказують, що після прийняття християнства язичницькі вірування, які 

включали в себе різноманітні первісні погляди, звичаї та обряди, і згодом стали складовою 

частиною всіх пізніших світових релігій, доволі повільно здавали свої позиції під тиском нової 

віри. Ця народна філософія вироблялася віками, увійшла у плоть і кров наших предків, а тому не 

могла забутися легко й відразу [10, с. 313]. 

Свого часу П. Толочко зазначав: «Наступництво релігійних вірувань є природним і 

закономірним явищем розвитку кожного суспільства, і було б дивним, якби Русь виділялася 

у цьому плані» [36, с. 261]. У боротьбі з язичництвом Церква змушена була 

пристосовуватися, вбирати в себе язичницькі народні обряди. Про це потурбувалося саме 

християнське духовенство для того, щоб зробити нову віру більш сприйнятливою для 

народу. Але християнство лише частково знищило язичництво, замінивши старий пантеон 

новими богами і ввівши їх у традиційні обряди і звичаї, а язичницьким богам і духам був 

наданий статус нечистої сили. Тому за суттю своєю народна духовна культура залишалася 

язичницькою. Інакше і не могло бути, адже принципу змінюваності у матеріальній культурі 

протистоїть принцип нашарування у культурі духовній.  

Християнство неможливо протиставляти язичництву, оскільки це не тільки дві форми, а й 

два різних прояви однієї і тієї ж первісної ідеології. І язичництво і християнство в однаковій мірі 

засновані на вірі у надприродні сили, що «правлять» світом. Сила і живучість християнства 

полягає у використанні давньоязичницьких уявлень про потойбічний світ, про «друге життя»  

після смерті. У поєднанні з давніми язичницькими дуалістичними поглядами на світ, як на арену 

боротьби духів добра і зла, думка про загробне життя породила вчення про такий же дуалізм, 
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існування «раю» для добрих і «пекла» для злих. Християнство у своїй практиці широко 

використовувало первісну магію, наприклад, молебень про дощ, коли священик кропить поля 

«святою» водою, нічим не відрізняється від дій первісного жерця, який прагнув таким же 

магічним шляхом умовити небеса окропити поля «живим» дощем. І сьогодні багато 

християнських обрядів містять у собі елементи язичництва, а то й походять своїм корінням 

безпосередньо від язичницьких культових обрядів. 

Ступінь наукової розробки. Останніми роками на теренах Сірет-Дністровського межиріччя 

активізувалися дослідження язичницько-християнських старожитностей. Над розв’язанням 

проблем наукового осмислення духовної культури місцевого населення активно працювала 

Ю. Мисько, яка у своїх дослідженнях прагнула розкрити питання шляхів проникнення 

християнства на досліджувану територію й взаємодію його з язичництвом [22, с. 116-126]. 

Певні проблеми, пов’язані з християнськими та язичницькими віруваннями, розглядав 

також у своїх працях і автор [5, с. 228-233; 6, с. 379-404]. 

У 2001 році вийшла й перша узагальнююча праця С. Пивоварова «Християнські 

старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра», в якій комплексно 

проаналізовано процес поширення християнського віровчення у регіоні та зроблено спробу 

відшукати витоки обрядів, а також висвітлено специфіку співіснування християнського і 

язичницького світоглядів тощо [24]. Заслугою автора є опрацювання і систематизація 

значної кількості археологічних артефактів, проте у дослідженні практично не залучені 

етнографічні матеріали, що дозволило б більш ґрунтовно розкрити проблеми, наприклад, 

синкретичних релігійних уявлень місцевого населення. Окрім того, у монографії є низка 

спірних тверджень та висновків, з якими не завжди можна погодитися. Зокрема, час появи 

деяких елементів християнського світогляду серед місцевого населення, періодизація 

проникнення нової релігії, хронологія та інтерпретація окремих категорій знахідок тощо. 

У цей час виходить також низка публікацій про релігійні уявлення, культову 

атрибутику давньоруського населення Верхнього Посіреття й Середнього Подністров’я [3, 

с. 28-39; 20, с. 19-28]. 

Мета – простежити розвиток двовір’я в духовній культурі давньоруського населення 

Буковини у період від утворення Київської держави і до вторгнення монголо-татар. 

Досягнення мети актуалізує розв’язання таких завдань: 1) проаналізувати феномен 

існування язичницьких городищ-святилищ до першої половини ХІІ ст.; 2) обґрунтувати 

появу культових споруд у християнський період; 3) простежити елементи синкретизму в 

поховальному обряді місцевого населення. 

Виклад матеріалу. Двовір’я розвивалося кількома шляхами: по-перше, язичницькі 

світоглядні поняття наповнювалися новим, християнським змістом; по-друге, 

хронологічний збіг язичницьких і християнських свят; по-третє, переосмислення обрядових 

дій на користь християнства.  

Археологічні матеріали Х – першої половини ХІІІ ст. з теренів Сірет-Дністровського 

межиріччя частково ілюструють твердження, що «и ноне по украинам молятся ему 

проклятому богу Перуну, и Хорсу, и Мокоши, и Вилам» [11, стб. 762].  

На досліджуваній території продовжують у цей час функціонувати кілька язичницьких 

городищ-святилищ, споруджених у попередні часи. Це Кулішівське, Бабинське, 

Нагорянське, Зелена Липа тощо [25, с. 60; 26, с. 25; 33, с. 175; 34, с. 164-165]. У ХІІ ст. на 

окремих святилищах були проведені значні роботи з їх реконструкції. Можливо, це 

говорить про ускладнення язичницьких культів того періоду. Як вважає Б. Рибаков, це 

пов’язано з ренесансом язичництва серед давньоруського населення, невдоволеного 

наступом Церкви на його традиційний побут [27, с. 773-775].  

Так, на Кулішівському святилищі з трьох ліній валів та ровів слов’янського періоду два 

з них (перший і третій) добудовувались у давньоруську добу. У ХІІ ст. перший вал був 

добудований дерев’яною стіною з горизонтально покладених дерев’яних колод, обмащених 

глиною. Третій вал має зверху залишки 1,2-метрової в ширину кам’яної вимостки, 

прокаленої та вкритої вугіллям. На плоскому дні рову, розміщеному між першим і другим 
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валами, вимощений аналогічний кам’яний майданчик. За межами потрійної лінії валів 

виявлено культурний шар ХІІ – першої половини ХІІІ ст. та уламки скляних браслетів [33, 

с. 175]. Розміщення Кулішівського городища на мису, орієнтованому в східному напрямку, 

незначна площа, системи валів та ровів, які не виконували оборонної функції, кам’яні 

майданчики для ритуальних вогнищ  все це дозволяє віднести його до святилищ. 

Неподалік від городища у лісі знаходиться камінь з двома заглибленнями неправильної 

форми, які нагадують відбитки ступень людини. Місцеві мешканці називають ці заглибини 

«божими ногами» і вважають цей камінь священним. 

Можливо, у давньоруську добу ще функціонували Бабинське і Нагорянське городища-

святилищ, що підтверджується знахідками матеріалів ХІ – ХІІ ст. на території великого селища, 

яке розташовувалося біля підніжжя першого святилища, та на укріпленому майданчику другого. 

Крім язичницьких святилищ, що продовжували функціонувати на території Буковини після 

запровадження християнства, науковці виявили культові язичницькі об’єкти, споруджені у 

давньоруський час. Очевидно, для більш успішного конкурування з християнством язичники 

створювали нові культові споруди, які, за аналогією із західнослов’янськими, отримали назву 

«храми ідольські» [34, с. 168]. Рештки однієї розкопані в урочищі Турецька Криниця біля с. 

Зелена Липа [25, с. 60; 26, с. 25; 32, с. 37; 34, с. 165-166].  

Святилище розташоване на високому мису, оточеному болотами й потічками. На його 

майданчику виявлено язичницький храм. Це – невелика дерев’яна споруда наземної 

конструкції зі стінами складеними з подвійного ряду колод. Стіни були обмащені товстим 

шаром глини. Споруда мала прямокутну форму і орієнтована за сторонами світу. У центрі 

приміщення, очевидно, стояв дерев’яний ідол, від якого збереглася стовпова яма з 

рештками згорілого стовпа. Перед нею досліджене поховання чоловіка в округлій ямі, 

здійснене за християнськими канонами: кістяк, орієнтований головою на захід, лежав у 

витягнутому положенні зі складеними на грудях руками. 

Храм з обох боків оточений круглими ритуальними ямами, в яких розпалювали вогонь. 

Неподалік від нього розташовувався видовбаний у скелі колодязь глибиною 14,5 м. Він не 

досягає водоносного рівня і міг використовуватися у культових цілях. 

Як видно, будування «храмів ідольських» ознаменувало подальшу еволюцію 

язичницького культу з одного боку, а з іншого  християнське за своїм обрядом поховання 

свідчить про запозичення окремих християнських елементів обряду для язичницьких 

потреб, що підтверджує синкретизм релігійного світогляду цього періоду. Очевидно, 

спорудження «ідольських храмів» пов’язано із впливом і запозиченнями християнства та 

його культових споруд. Це можна вважати своєрідним пристосуванням до нових часів, коли 

язичницькі боги, як і християнські, ставали більш таємничими і недосяжними. 

Знахідки язичницьких храмів, які функціонували у ХІ – ХІІІ ст., підтверджують 

існування на землях Сірет-Дністровського межиріччя, як, зрештою, і на інших територіях 

Давньоруської держави, часу, коли існувала церковна організація з проповідями, правилами 

і ритуалами, а десь неподалік теж самостійно продовжували жити «чистокровні» язичники 

із своєю системою уявлень і правил. Подібні язичницькі храми досліджені практично на 

всій території розселення слов’ян [25, с. 60; 26, с. 107; 40, с. 198-204; 42, с. 47-67]. 

Елементи синкретичного світосприймання продовжували побутувати і в похованнях. 

Обряди захоронень завжди були стійкими, консервативними і в них краще, ніж в інших 

пам'ятках, простежуються спадкові риси у розвитку культури. Хоча, за археологічними 

матеріалами, усі давньоруські поховання здійснені за християнським обрядом, в окремих із 

них простежуються елементи пережитків язичницьких вірувань. Таке поєднання 

утворилося внаслідок переплетення християнських ідей та первісних вірувань і культів.  

Як пережиток від давніх епох є ритуальна яма, розкопана на території давньоруського 

могильника в с. Ошихліби. Тут, у центрі кладовища, виявлена коритоподібна яма, дно якої 

було заповнене фрагментами побитих горщиків, кісток тварин та вугілля [32, с. 97]. 

Аналогічні культові об’єкти досліджено на могильнику у Василеві. Тут так само дно ям 

суцільно вкрите череп’ям, кістками тварин та вугіллям [35, с. 9]. 
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Значне поширення культових ям, явно жертовний склад їх заповнення (кістки людини та 

тварин, окремо черепа та щелепи, залишки глиняного та дерев’яного посуду, зерно, імітація 

хліба-коровая), застосування вогню, закидання ям камінням та розташування їх на околиці 

поселення чи на могильнику свідчать про визначену спільність уявлень та про певну 

закономірність у проведенні обрядів. Магічна роль ям була пов’язана, очевидно, з різними 

віруваннями – з жертвами землі, культом родючості як землеробського, так і скотарського 

напрямку, з прагненням захистити себе від злих сил потойбічного світу, задобрити предків.  

Значна кількість битої та вдруге перепаленої кераміки, на думку багатьох науковців, може 

бути пов’язана з обрядом «биття посуду», який відомий і в інших землях Давньої Русі як за 

археологічними даними, так і за етнографічними матеріалами [28, с. 112]. Обгорілі черепки – 

ймовірно залишки посудин, у яких приносили вогонь для запалювання ритуального вогнища. 

Після того, як горщик послужив богу, він не може використовуватися у побуті, а тому його 

розбивали і кидали у вогонь. Посуд міг служити також і для обряду язичницької поминальної 

тризни. Опосередковано це підтверджує наявність поруч із битою керамікою у засипці ям кісток 

тварин. Відомі вони в могильних ямах у Чорнівці, Василеві [4, с.119; 33, с.160]. Знахідки кісток 

тварин на могильниках можна розглядати як сліди поминальної учти – обряду, який, за 

етнографічними матеріалами України, існував майже до ХХ ст. [7, с. 138-246].  

Обряд розбивання посуду під час похорону зберігався на теренах Буковини до 

недавнього часу. Так, коли покійника виносили із хати, розбивали глиняний горщик, 

примовляючи при цьому «хай усе лихо скінчиться» [41, ІІ]. 

В окремих похованнях простежуються сліди язичницьких вірувань, пов’язані з культом 

вогню, можливо, як пережиток тілоспалення. Це – попільно-вугільна підсипка, яка 

зустрічається на дні могильних ям. Вона слугувала «очищенню» місця захоронення від 

«злих духів». Така підсипка виявлена у похованнях на могильниках у Вікні, Дубівцях, 

Мусорівці, Іванківцях, Миткові [33, с. 163, 177, 179, 180]. Як правило, вугільна підсипка 

зустрічається у могилах разом із фрагментами кераміки. Цей обряд – доволі давній і 

характерний для багатьох народів. У селах Буковини ще не так давно вугіллям посипали 

могильну яму і саму могилу з метою «очищення» від «злих духів» [32, с. 96]. В Україні, за 

етнографічними матеріалами, засвідчений обряд, за яким під час похорон несли вузлик з 

вугіллям і печиною та кидали їх нечистому. У ХІХ ст. Г. Купчанко, описуючи буковинські 

поховальні обряди, згадує про «мальованє домовини вуглем» [16, с. 5].  

Відгуком давніх вірувань є посипання покійника зерном. У могильних ямах разом із 

перепаленим череп’ям інколи трапляються залишки флори як це було, зокрема, у Василеві та 

Чорнівці [4, с. 119; 33, с. 152]. Тут, всередині кам’яного саркофагу, під зотлілими решками 

домовини лежали перепалені зерна гороху вперемішку із обпаленою керамікою. Піджарені 

зерна льону, проса та пшениці відомі в Києві [14, с. 147, 157, 158]. Зерно вживали як символ 

безконечності життя, символ безсмертя. Смерть могла ототожнюватися з урожаєм, відповідно 

небіжчик в аграрних обрядах сприймався як персоніфікація землі і родючості. 

Пережитком давніх вірувань може виступати дволикий язичницький ідол, 

розташований на християнському кладовищі в Ярівці, що відтворював людську постать з 

обличчями, зверненими у протилежні боки [30, с. 181]. 

Донедавна в Карпатах везли покійників на кладовище саньми. Цей звичай зафіксований 

у писемних джерелах ХІІ ст., де подається висловлювання князя Володимира Мономаха 

«Сидя на санях», тобто на смертному одрі [39, с. 130-132], «изиде противу ему весь городъ 

Кыевъ и възложивше тело его на сани повезоша и съ песньми Попове и черноризци 

понесоша» [18, cтб. 182, 202]. Вираз «сидячи на санях» зустрічається у багатьох заповітах 

архіпастирів і, зокрема у Йосипа Сліпого. 

Останніми роками у зв’язку з певними перемінами у природі частими сухими літами 

автором простежено відродження обряду задобрення душі померлого. Під час похоронної 

процесії за небіжчиком спеціально ллють на землю воду [5, с. 228-233]. Очевидно, це відголоси 

стародавніх вірувань, поклоніння воді: «о в тебу сьтвори на студеньци – дьждя искры от него, 

забыв, яко бог с неба дьждь дает» [27, с. 135]. Цей культ був значно поширеним серед 
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слов’янського населення [9, с. 78]. В основі цього поклоніння та жертвопринесень природній воді 

лежало переконання про поєднання земної і небесної води. Тому на похороні, умилостивляючи 

земну воду, люди сподівалися на своєчасне дарування води небесної – дощу [10, с. 41]. 

З пережитками поганських вірувань пов’язаний обряд влаштування похорону 

неодружених як весілля, що не відбулося. У Давній Русі був звичай ховати молодих людей 

у весільному вбранні [38, с. 232]. Так, наприклад, Володимир, збираючись вбити Рогнеду, 

звелів їй одягнутися «как в день посяга». Етнограф Х. Ящуржинський писав: «Коли 

помирає незаміжня дівчина, її одягають як до вінця, кладуть на голову стрічки і віночки, 

прикрашають голову квітами і зеленню. На могилі роздають коровай. Роблять це для того, 

щоб разом із похороном зробити весілля, якого та не діждалася” [39, с. 131].  

Розкопані могильники у Василеві, Ленківцях на Пруті, Санківцях, Кіцмані, Ошихлібах, 

Чорнівці, Недобоївцях дали переконливий археологічний матеріал для реконструкції такого 

обряду, коли похорон неодружених проходив як весілля. Тут були виявлені головні жіночі 

поховальні убори – чільця з металевих пластин, нашитих на тканину [30, с. 121; 31, с. 82]. 

Це срібні (Василів, Чорнівка), бронзові (Кіцмань), бронзові позолочені (Санківці, 

Ошихліби, Недобоївці) бляшки квадратної або прямокутної форми з витісненим на них 

рослинним чи геометричним орнаментом. По кутах до бляшок кріпилися листоподібні 

привіски. До основи чільця, як правило, підвішувалися бубонці, які дзвеніли за найменшого 

поруху. Вони символізували бога-Громовержця, який охороняв людей від злих духів і 

проганяв від них «нечисту силу». Крім металевих чілець, у похованнях Василева та 

Ленківців на Пруті виявлені чільця у вигляді золототканої шовкової стрічки, нашитої на 

лубок. До них, як і в попередньому випадку, пришивалися бубонці [30, с. 122-123; 33, с. 

177]. Такі головні убори, за етнографічними матеріалами, використовувалися у дівочому 

весільному вбранні до початку ХХ ст. [15, с. 280]. Незмінність вигляду чільця протягом 

тривалого часу свідчить про етнічну сталість місцевого населення. 

На думку науковців, цей обряд був пов’язаний з віруваннями про нібито існуючий 

зв’язок між померлими із живими. Похорон у вигляді весілля мав розірвати цей зв’язок і не 

допустити перетворення небіжчика у «нечистого» [2, с. 40].  

У традиційній народній культурі українців непересічним феноменом є переслідування 

осіб, запідозрених у магії чи чаклунстві. Щоб «утихомирити» покійного, слов’яни виконували 

певні ритуали. Зокрема, у домовину поруч із небіжчиком могли класти гострі металеві 

предмети. Так, під час дослідження жіночого поховання в Онуті під правою рукою була 

знайдена залізна голка [24, с. 29]. Про значення цього обряду ще на початку ХХ ст. була 

записана легенда на Буковині, згідно з якою голка мала слугувати обороною померлого від 

інших небіжчиків, які в перший день після похорону приходять до нього [7, с. 341]. Ще у ХІХ 

ст. гуцули на кладовищі, перше ніж опускати домовину в могилу, відкривали її для того, щоб 

пересвідчитися чи покійник не проявляє ознак вампіра [12, с. 172]. 

За народними віруваннями, такі запобіжні заходи не завжди спрацьовували, і тоді небіжчики 

могли стати упирями. На території Сірет-Дністровського межиріччя відомі приклади боротьби 

людей з померлими чаклунами навіями-упирями надзвичайно небезпечними для людей. Віруючі 

вважали, що засухи, епідемії та інші нещастя пов’язані власне з такими відьмами: «Паче же 

женами бесовская вьмивения бывают мьного вьлхвуют жены чародейством и отравою и иными 

бесовьскими Козьми» [23, с. 228]. Коли в селі траплялося якесь нещастя, то відкопували 

поховання чаклунів і «знешкоджували їх» [2, с. 41-42]. За свідченнями Р.Ф. Кайндля та 

О. Манастирського, у кінці ХІХ ст. в Лужанах, запідозривши, що покійник став упирем, селяни 

його викопали і тіло кинули в р. Прут [13, с. 111]. 

Під час розкопок давньоруського поховання, розміщеного на схід від урочища Пуста 

Чорнівка, простежені сліди часткового спалення покійників [32, с. 96-97]. У могильній ямі 

виявлені рештки трьох осіб: жінки, чоловіка та дитини. Нижня частина чоловічого кістяка 

розміщувалась окремо у ногах поховань впоперек могильної ями. Розчленування 

чоловічого тіла і часткове спалення жіночого, як показали розкопки, були здійснені після 

захоронення покійників. Через певний час після похорону яму відкрили, розчленували 
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чоловічий труп, а поверх жіночого поклали дубові поліна і підпалили. Свідченням того, що 

вогонь горів у ямі, є обпалена земля, вугілля, обгоріла деревина та перепалені жіночі кістки.  

Обряд знешкодження чаклунів-упирів засвідчений писемними джерелами. У 1173 р. 

галичани спалили невінчану дружину князя Галицького Ярослава Настю Чагрівну, оголосивши 

її відьмою: «Галичани же накладъше огнь сожгоша ю а сына е в заточение послаша» [10, с. 182; 

11, стб. 564]. Відомий він і за етнографічними матеріалами ХІХ ст. на території України [29, с. 

438]. Так, на Київщині в с. Нагуєвичах досліджено поховання упиря. Йому голову відтяли і 

поклали внизу між ногами, а тіло прибили до землі кілком [19, с. 102-120]. У Володимиру-

Волинському теж виявлене поховання без черепа [17, с. 78-82]. На думку деяких науковців, цих 

людей вважали упирями, а тому після смерті їм відрізали голови або забивали у груди 

осиковий кілок, щоб вони не вставали і не шкодили живим. 

Подібне трапляється й на теренах Сірет-Дністровського межиріччя [21, с. 38-39]. Тут 

ще у ХІХ ст. церковні документи фіксували проведення самосуду над виявленими у селі 

відьмами шляхом випробування їх вогнем і водою. Цей обряд доволі давній. Ще Абу-Хамід 

ал-Гарнаті відзначав у своїх записах: «Жителі беруть кожну стару жінку, зв’язують їм руки 

і ноги і кидають у ріку. Кожну з цих жінок, яка починає топитися звільняють і знають, що 

вона не відьма. Тих же, що залишаються на воді – спалюють» [1, с. 82].  

Висновки. Отже, археологічні матеріали, отримані під час досліджень на теренах 

Буковини, дозволяють дійти висновку, що православно-язичницький комплекс, який 

склався історично в процесі християнізації Русі, являв собою складний, заплутаний клубок 

вірувань, звичаїв, забобонів, релігійно-містичних обрядів і ритуалів язичницького періоду, 

які злилися з елементами православ’я. 

(продовження буде) 
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Ihor Vozny 

Syncretism of spiritual culture of the population of Bukovina  

during the 12th - early 13th centuries 

 

The article deals with issues related to the penetration of Christianity into the territory of 

Bukovina and the remnants of paganism, which existed here up to the 15th century. And some 

pagan traditions have survived to this day. Archaeological materials from the monuments of the 

studied territory indicate that after the adoption of Christianity domestic beliefs, representing a 

whole range of primitive views, customs and ordinances, came from ancient times, slowly retreat 

under the pressure of a new faith. This was manifested in the reconstruction until early 12th 

century at some pagan holy sites, the appearance on the sites of the holy pagan temples. In such 

buildings an idol is located and special religious activities are carried out. The emergence of "idol 

churches" marked the further evolution of the national cult, which was a kind of adaptation to new 

times, when domestic gods, like Christians, became more mysterious and inaccessible. Only 

selected priests could communicate with them, as is done in Christian churches through priests. 

Similar pagan temples are explored both on the territory of the migration of the eastern and 

western Slavs. Elements of syncretic worldview continued to behave in burials, manifested in the 

struggle against sorcerers and witches, and a funeral ceremony. 

Keywords: syncretism, double faith, pagan shrines, "temples of idol", sacred pit, triple, 

resistance, witch. 
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АНТРОПОЛОГІЧНО-ЦІННІСНІ КОНОТАЦІЇ ЕТИЧНИХ ІДЕЙ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: 

 АКТУАЛЬНІ ВИМІРИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

 

Стаття містить інтерпретацію низки важливих ідей етики Середніх Віків з 

актуалізацією їхньої значущості в загальнолюдському контексті та з урахуванням 

конотативності цих ідей щодо певних значущих і для сучасної людини аспектів морального 

вибору. Зокрема, приділено увагу осмисленню моральних лейтмотивів ідей Августина 

Блаженного, Іоана Золотоуста, Ави Дорофія, П’єра Абеляра. Методологічною засадою 

актуалізації дієвості етичних пріоритетів учень названих мислителів служить принцип 

гуманістичної синергії релігійно-етичних ідей. Дослідження реалізовано на 

дисциплінарному перетині етики, історії богословської думки, історії філософії. Оскільки у 

статті здійснено розгляд суто християнських взірців середньовічної етики, то увага до 

інтерпретації середньовічної етичної спадщини інших релігійних конфесій (зокрема, 

юдаїзму, ісламу тощо) визначена як перспектива можливих подальших досліджень на 

засадах принципу гуманістичної синергії релігійно-етичних ідей. 

Ключові слова: Бог, добро і зло, людина, віра, благодать, цінності, мораль, етика, 

Середні Віки.  

 

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Світоглядні ідеї та цінності, 

обґрунтовані в попередні періоди історії, є не лише «архівним матеріалом», що консервує досвід 

минулого. Набуваючи специфічного витлумачення, вони можуть імплантуватися і в сучасні 

системи думки та життєвої й культурної практики. Нерідко можливості світоглядних ідей 

минулого стають важелями глибшого осмислення й розв’язання тих чи інших важливих для 

сучасності теоретичних або життєвих проблем. Проте, звертаючись до ціннісних надбань 
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минулого й застосовуючи їхній конструктивний потенціал, слід мати імунітет від ризику їхньої 

ідеалізації, уникати безпідставного сприймання духовної атмосфери конкретної історичної епохи 

як нібито своєрідного «втраченого раю». Контрпродуктивними є як беззастережний пафос 

звеличення, так і тотальний дух критики цінностей та форм облаштування життя, притаманних 

тій чи іншій епосі. Усвідомлення обмеженостей аксіосфери певних спільнот чи культур 

минулого водночас повинне поєднуватися з готовністю відзначати й розвивати їхні ціннісно 

конструктивні та взірцеві здобутки. Стосується це багато в чому і доби Середньовіччя. Аналіз 

етико-ціннісних ідей цієї епохи актуальний не лише в суто історичному форматі, але з 

настановою зміцнення ідейно-світоглядної платформи гуманізації релігійності в умовах 

сьогодення. Адже спадщина багатьох релігійних діячів, богословів і філософів цієї доби активно 

використовується у ціннісному дискурсі сучасних конфесій, в їхніх проповідницьких практиках, 

освітніх та виховних ініціативах. Відповідно, мета цієї статті полягає в інтерпретації морально-

комунікативного смислу етичних ідей низки знакових середньовічних мислителів та експлікації 

в них актуально значущого гуманістичного та персоналістичного потенціалу.  

Дослідження спирається на аналіз першоджерел, зокрема, творів Августина 

Блаженного («Сповідь» [2], «Про істинну релігію» [3], Про благодать і вільне 

волевиявлення» [4]), Авви Дорофія – «Корисні для душі повчання» [6], Іоана Золотоуста 

[7], Максима Сповідника [8], П’єра Абеляра [1]. У центрі уваги цих творів – проблеми 

співвідношення віри й розуму; вчинків і Божої благодаті; ролі любові в порозумінні людей 

альтернативних поглядів; співвідношення релігійної відданості Абсолюту та готовності 

емпатійно ставитися до ближнього тощо. Аналіз ідей цих мислителів доповнено 

посиланням на публікації з проблем середньовічного світогляду українських науковців 

В.Балуха [5] та Ю.Чорноморця [9].  

Виклад основного матеріалу. Хоч, на перший погляд, середньовічна традиція осмислення 

етичних проблем може видаватися цілком залежною від монолітних світоглядних основ 

теоцентричного світогляду, тим не менше їй була притаманна й істотна різноманітність. 

Конкретні форми обґрунтування різними мислителями та течіями тих чи інших цінностей та 

взірців поведінки відзначалися нюансовістю, своєрідністю, поліголоссям смислів. А відповідно, 

різноманітними є й шляхи історичної еволюції, видозмін, засвоєння наступними епохами ідей 

середньовічної етики. Теоцентричний моноліт Середньовіччя не слід розуміти як відсутність у 

цю добу полемічних тенденцій в культурі. Навпаки, епоха дала нам яскраві взірці живих 

дискусій щодо моральної проблематики, а різні напрями та персоналії кристалізують у системі 

свого мислення й етично-ціннісні альтернативи, і специфічні, багато в чому відмінні одна від 

одної, антропологічні візії. 

Парадигмальну визначальність, програмовість для багатьох таких візій мало, 

безперечно, вчення Августина Блаженного. Не самі лише його ідеї, а й драматичні життєві 

колізії та особлива екзистенційна загостреність переживання ним буття увиразнюють 

собою смислові рельєфи морального самовизначення, реалізовуваного під релігійно-

сотеріологічною егідою. Світогляд Августина, звісно, ніс на собі відбиток часу та епохи, 

тож нерідко високі моральні пріоритети етики Августина поєднувалися із санкціонованими 

нею авторитарними формами соціального діяння, конфронтпційністю щодо опозиційних 

поглядів та переконань. Дослідник В.Балух констатує: «Етика Августина базується на трьох 

напрямках, які взаємно переплітаються і неможливі один без одного: це взаємовідносини з 

Богом, глибокий об’єктивний самоаналіз і взаємини між людьми» [5, с.58]. Ідентифікуючи 

метаконтекст свого світогляду, Августин наголошував: «Багатьма віками і тривалими 

суперечками, гадаю, вироблено нарешті одну систему найістиннішої філософії. Ця 

філософія не є філософією чуттєвого світу, від якої цілком слушно відхиляється наша 

релігія, а є філософією іншого, умоглядного. У цей світ і найтонший розум ніколи не 

закликав би душі, засліплені мороком омани й обліплені грубими шарами тілесного бруду, 

якби верховний Бог, за певним милосердям до люду, не притулив би і не спустив би 

божественного розуму до самого людського тіла» [3, с. 109]. Ця теоцентрично-ревеляційна 

закоріненість поглядів Августина виливається в думку про ієрархічну взаємоузгодженість 
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розуму й благоговіння перед авторитетом Одкровенням як тими двома силами, котрі спонукають 

людину наснажуватися смислами, значущими для життя. Богослов постулює власну незрушність 

у визнанні першорядності Христового авторитету, який своєю потугою перевершує всі інші 

можливі авторитети. «Стосовно ж досліджень чистого розуму, то я вже так налаштований, що 

якби особливо сильно зажадав збагнути щось істинне не тільки вірою, а й розумінням, певен, що 

знайду це у платоніків серед того, що не суперечить нашій релігії» [3, с. 110].  

На цьому ґрунті Августин робить характерний для ортодоксальної релігійності наголос: 

«Нещасною є людина, яка, знаючи все, не знає Тебе [Бога]; блаженний той, хто знає Тебе, 

навіть якщо він не знає нічого іншого. І вченого, котрий пізнав Тебе, зробить блаженнішим 

не його наука: через Тебе одного він блаженний… Вірному Твоєму належить весь світ з 

усім своїм багатством, і, нібито нічого не маючи, він «всім володіє» (2 Кор., 6, 10), 

приліпившись до Тебе, якому служить все. Хай він не відає, як обертається Велика 

Ведмедиця; безглуздо сумніватися, що йому краще, ніж тому, хто вимірює небо, лічить 

зорі, важить речовини – і нехтує Тобою» [2, с.126]. 

Найголовніший проблемний вузол Августинової етики пов’язаний з потребою обґрунтувати 

несхитність ідеї божественної Абсолютності, а відповідно, таких її атрибутів, як «всемогутність» 

і «всезнаючість» Бога. Це закономірно передбачає визнання й постулювання одвічно 

запрограмованого Божого промислу щодо наявності чи відсутності спасенної перспективи для 

кожної конкретної особистості. При цьому Августин – енергійний прихильник думки про 

наявність в людини вільної волі. Саме засобами цієї ідеї пояснюється в його вченні біблійний 

постулат про гріховність людства. Саме ця ідея і санкціонує в межах вчення Августина 

підвищену самовимогливість людини у питаннях вірності приписам етичного благочестя і, 

звісно, обов’язкам конфесійної відданості. Питання спасіння чи неспасіння людини, згідно з 

Августином, вирішується, «присуджується» виключно Богом, і, в силу перебування Бога у 

вічності, в кожну мить його буття це рішення вже є прийнятим. Натомість людина проживає в 

часі, і з власної волі розгортає свій моральний чи аморальний, благочестивий чи нечестивий 

життєвий проект. При цьому справді благими вчинки вірянина, згідно з концепцією Августина, є 

лише тоді, коли через них діє божественна благодать, прийнята в актах ненастанного вправляння 

у вірі, практиках таїнств та церковних служінь. «Виявів волі людської було б не досить, якби не 

надавав Господь перемогу тому, хто молиться, аби не впав він у спокусу» [4, с.536]. 

Християнський мислитель постулює думку, що навіть те життя людини, яке здається 

похвальним, якби було розібране Богом в найдрібніших частках і без притаманного йому 

милосердя, варте було б лише негативної оцінки: «І горе людському життю!.. Тільки тому, що Ти 

не розслідуєш жорстко наших переступів, ми довірливо сподіваємось на якусь місцинку в Тебе. 

Що перелічує Тобі той, хто перелічує справжні заслуги свої, як не дари Твої?» [2, с.233-234]. 

Таким чином, визначальний вектор морального вибору, за Августином, спрямований на 

ревеляційний («богоодкровенний») ресурс. Моральний чи аморальний зміст конкретних вчинків 

ставиться в залежність від глибини ревеляційної відданості. Але принципово, що ця ревеляційна 

відданість розглядається Августином не лише у формальних вимірах конфесійної 

приналежності, а в динамічному процесі постійної емоційно-вольової та інтелектуальної 

боротьби з хибними пристрастями та спокусами невір’я. Наголошуючи на цій амбівалентній 

динаміці внутрішнього життя людини у пошуках духовної повноти, Августин зазначав: «Нехай 

же шукають Тебе; якщо вони покинули Творця свого, то Ти не полишив творіння Свого. Нехай 

самі навернуться, нехай шукають Тебе: ось Ти тут, в серці їхньому, в серці тих, хто сповідається 

в Тебе і кидається до Тебе і плаче на грудях Твоїх після важких доріг своїх. І Ти, благосний, 

витираєш сльози їхні; вони плачуть ще дужче і радіють» [2, с.124]. 

Тож етичне вчення Августина лише в статичному ракурсі може бути оцінене як 

«фаталістичне». Його ж екзистенційний і психологічний виміри спонукають до 

ненастанності емоційно-вольового вибору цінностей через самоаналіз власної душі, хибних 

і праведних її порухів, через молитовні практики, таїнство сповіді, каяття і мотивовані цим 

усім моральну рефлексію та поведінкову саморегуляцію. До того ж це все вимагає свого 
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поєднання і з живою інтелектуальною активністю щодо того надбаного людством 

філософського ресурсу, який узгоджується із супранатуралістичними ідеями релігії. 

На ґрунті цього можна твердити, що концепція Августина мала на меті, з одного боку, 

утвердити значущість конфесійної приналежності і спільнотної причетності вірянина як 

визначальний фактор усвідомлення ним своєї етичної повноцінності, гідності для спасіння (це 

закономірно мотивувало Августином як церковним ідеологом і адміністратором). З іншого ж 

боку, синтез ідей первородного гріха людини і вільної волі як онтологічного чинника її 

екзистенції закономірно спонукав до глибинної моральної рефлексії та її індивідуалізованих 

параметрів. Ціннісний зміст конкретних форм поведінки, які заохочувалися як схвальні у працях 

Августина, є історично мотивованим. Він нині може зазнавати істотного переосмислення й 

корегування в досвіді навіть віруючого християнина. Але інваріантно значущою є виявлена й 

обґрунтована Августином програма ретельної етичної рефлексії вірянина. Бо ж навіть якщо благі 

вчинки людини приписуються дії Божої благодаті, сама робота із фільтрування душі для 

прийняття цієї благодаті передбачає й інтенсивну енергетику сумління, глибинний духовний 

самоаналіз та практичні етичні зусилля. Тож – безвідносно до догматичного обрамлення – 

етичний алгоритм Августина (увиразнений його власними життєвими колізіями у «Сповіді») є 

ціннісною програмою синергії динамічної самосвідомості і дії. Цим, мабуть, і пояснюється увага 

до Августинової спадщини в контексті цілого ряду парадигмально відмінних один від одного, 

але персоналістично загострених, дискурсів: як у межах християнства (августиніанська лінія є і в 

католицизмі, і в ряді православних дискурсів, і в протестантизмі), так і не тільки в релігійних 

системах думки, а також у секулярній філософії й етиці.  

Крім Августина, чимало людинотворчих імпульсів обґрунтування християнської етики 

містять й ідеї Іоана Золотоуста. В його думках лейтмотивно звучить думка про фальшивість, 

несправжність любові до Бога, коли вона не сполучена з любов’ю до ближнього: «Через 

знамення й чудеса можуть і заздрити тобі, а через любов і дивуватимуться, і любитимуть, а 

люблячи приймуть мало-помалу й істину» [7]. Золотоуст настановляв християн у полеміці з 

прибічниками інших переконань і вір: не квапитися, не спалахувати презирством до опонента, 

не жадати, аби він прийняв християнське бачення тієї ж миті. Хай навіть людина і сповідує 

іншу віру, мотивувати повагу до неї можуть і автономно виявлені нею етичні якості – любов і 

людяність: «Коли ж любов є причиною доброчесності, то ретельно розвиваймо її у своїх 

душах, аби вона принесла нам численні блага та щоб повсякчас збирати її рясні плоди, що 

завжди квітнуть і не в’януть» [7]. Відповідно, тут розгорнуто ідею взаємної любові навіть 

всупереч конфесійним і догматичним розбіжностям. Важливість цієї думки важко переоцінити, 

якщо спроектувати її на ціннісний контекст ставлення вірян однієї традиції до вірян іншої. 

Часто деякі лідери релігійних спільнот намагаються зміцнити конфесійну свідомість своєї 

пастви міркуванням у параметрах: «наше» (і відповідно – «ціннісно позитивне») і «чуже» (і 

відповідно – «сумнівне» або «негативне»). Інколи такі формати релігійного виховання 

перешкоджають порозумінню з вірянами інших традицій у позарелігійних справах та 

ініціативах, бо формується морально-психологічний фактор упередженості, а відповідно й 

етичної зневаги (явної чи імпліцитної). Тим часом наведена думка християнського богослова й 

церковного авторитета Іоана Золотоуста є вдалим дороговказом до принципово інакшого 

ставлення до носіїв альтернативної релігійної традиції: етичним прикладом і конструктивним 

життєвим діалогом, солідарністю в гуманних ініціативах заохочувати носіїв альтернативного 

світогляду переконатися в тому, що релігія або конфесія їхнього візаві дає чимало 

можливостей плекати в собі людськість і людяність. Це, по-перше, актуалізує взаємодію із 

виявлення пунктів дотику задля життєвого діалогу, солідарності, дружби між носіями різних 

вір, а по-друге, сприяє об’єктивнішому пізнанню ціннісного ядра віри одне одного. Тож саме 

такі ідеї Іоана Золотоуста, як і аналогічні ідеї у спадщині інших середньовічних мислителів, є 

конструктивними в руслі принципу гуманістичної синергії релігійно-етичних цінностей заради 

міжконфесійного діалогу та солідарності прибічників відмінних переконань. 

Доволі близькими до таких настанов є лейтмотиви багатьох ідей ще одного 

середньовічного мислителя – Максима Сповідника. Моральні чесноти стриманості, 
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розважливості, мудрості, мужності, з його погляду, важливі як у горизонтальній міжлюдській 

комунікації, так і повинні пронизувати вертикальне релігійне спрямування, узгоджуватися із 

цінностями сотеріологічними. На цьому, зокрема, наголошує український релігієзнавець 

Ю.Чорноморець, аналізуючи розуміння Максимом Сповідником важливого для християнської 

свідомості феномена «богоуподібнення». Дослідник констатує, що в розумінні Максима 

Сповідника богоподібність постає як наслідок індивідуальних дій людини. «Кожен особисто 

стає добрим, мудрим, люблячим. Бог дарує відповідні можливості, але цих властивостей 

особистість набуває сама. Бог лише допомагає своєю благодаттю, але не діє замість 

особистості. Тому надбання богоподібності стає процесом персоналізації» [9, с.288-289]. 

У руслі цього цікавими є міркування Максима Сповідника про любов, вони загалом цілком 

узгоджені з відомим євангельським гімном любові (див. 1 до Коринтян, 13: 1-8) але важливо, що 

в працях цього богослова їх актуалізовано у принципово гуманістичній інтерпретації. У своїх 

славнозвісних «Розділах про любов» Максим розгортає думку, що той, хто справді любить Бога, 

хоч і має відразу до лихих пристрастей, попри це любить кожну людину, зокрема й ту, яка 

морально ще не очистилася. І відповідно той, хто плекає у серці хоч одну ознаку ненависті до 

якоїсь людини за її занепад, є цілковито чужим справжньому духові любові до Бога. «Адже 

любов до Бога зовсім несумісна з ненавистю до людини» [8, с.98]. До речі, ці ідеї доволі 

актуальні, зокрема, й у руслі сучасних міжконфесійних взаємин в Україні. Особливо, коли 

йдеться про нагнітання деякими речниками «русского мира» ідеологеми неканонічності, 

«неблагодатності» українського православ’я під егідою УПЦ КП і УАПЦ. Маємо на увазі 

моральну хибність тієї емоційної, етико-психологічної експресії неприйняття, яку часто 

мобілізували й мобілізують деякі релігійні провідники Московського Патріархату (різного рівня) 

на адресу тих українських православних, які тільки через фактор геополітичної кон’юнктури є не 

визнаними «канонічно», але Церква яких насправді не відступає від православного віровчення. 

По суті, через педалювання формального чинника геополітично мотивованої канонічної 

невизнаності автокефалії українського православ’я ці ідеологи (часто наділені прерогативами 

релігійного сану) насправді з року в рік розпалюють настрої розбрату між православними 

вірянами України. А отже, це є не чим іншим, як практичною демонстрацією думки Максима 

Сповідника про несумісність істинної любові до Бога з ненавистю до людини. А як відомо, на 

психологію рядового віруючого слово релігійного лідера (ще й зодягнуте в емоційно 

експресивний антураж) часто діє з неабиякою силою. І інколи, на жаль, така сила може бути не 

творчою, а руйнівною. Таке нагнітання в головах рядових вірян (більшість з яких вийшли з 

тоталітарного виховання) здатне давати соціально деструктивні плоди. І воно їх таки дало 

(принаймні, як один із ключових факторів) в діях тих громадян України на Сході, які 2014 р. 

закликали на Донбас російські війська. Тож ще актуальнішою мала б звучати для фанатично 

налаштованих релігійних ідеологів пересторога Максима Сповідника: «Як спомин про вогонь не 

зігріє тіло, так і віра без любові не створює в душі просвітленості бачення» [8, с.99]. Як 

наголошує Ю.Чорноморець, «Максимові вдається створити позитивну метафізичну 

антропологію візантійського неоплатонізму, яка замінила негативну антропологію Діонісія. 

Якщо, згідно із останнім, людина покликана стати ангелом, то шлях довершеності за Максимом – 

це саме всебічний розвиток людського в людині» [9, с.290].  

У смисловому плані певним доповненням таких настанов можна вважати й ідеї, розгорнуті 

ще одним мислителем Середніх Віків Аввою Дорофієм. У дусі християнського визнання 

переваги сили віри і Божественної благодаті над силою індивідуальних вчинків людини Авва 

Дорофій, на перший погляд, висловлює «самозневажливу» тезу про те, що дуже сумнівається, 

чи взагалі він як людина вчинив хоч колись у житті щось добре. Але далі ця думка 

поглиблюється істинно гуманістичним смислом: «Якщо Бог прихистив мене, то знаю, 

прихищав тому, що я ніколи не вважав себе кращим за брата свого, а завжди ставив брата свого 

вищим за себе» [6, с.66]. Дорофій також підкреслює значущість морального самовиховання, 

вправляння в доброчесності, яке робить подальші моральні зусилля доступнішими і 

природнішими для особистості. З його точки зору, чим більше особистість набуває досвіду 

добрих, порядних, людяних вчинків, тим інтенсивніше формується в неї своєрідний навик до 



Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

77 

доброчесності, морально-психологічний автоматизм (у позитивному значенні цього слова). У 

цьому він вбачає повернення людиною собі онтологічної, природної властивості, пов’язаної із 

створенням її Богом. Відтворюючи цю властивість через етичну практику, наголошує, 

Дорофій, ми, отже, «підносимося до попереднього свого здоров’я, як від більма до 

попереднього свого зору або як від іншої якоїсь недуги до свого попереднього, природного 

здоров’я» [6, с.127]. Ця настанова дає конструктивний і актуальний орієнтир ставлення до 

моральних цінностей не як до чогось, що слід культивувати разово, демонстративно, про 

людське око чи заради репутації, а як до неодмінної передумови особистісного, внутрішнього, 

духовного «комфорту». Такий орієнтир спонукає вбачати в моральному саморозвиткові 

індивідуальний інтерес особистості, її життєву потребу.  

Безперечно, чимало ціннісно конструктивних ідей міститься і в міркуваннях тих 

середньовічних мислителів, які різною мірою вступали у конфлікт із офіційною позицією 

Церкви, але все ж реалізовували свій дискурс у теоцентричному форматі, характерному для тієї 

доби. Особливо показовим тут є, зокрема, спадок П’єра Абеляра. Цінним у нього є віддання 

належного «природним», антропологічним основам морального діяння; осмислення палітри 

намірів при визначенні етичної суті вчинку; схиляння перед Божественною мудрістю, але 

водночас усвідомлення чіткої індивідуальної відповідальності особи за власний життєвий 

вибір. «Багато є такого, що перешкоджає нам діяти, але воля і згода завжди у нашій владі» [1, 

с.259], наголошує мислитель, виражаючи цим значущість особистісного чинника в моральному 

виборі і підкреслюючи цим те, що навіть якщо обставини перешкоджають реалізації етичного 

наміру, особистість не повинна зрікатися відповідної моральної інтенції, не повинна 

піддаватися, говорячи сучасною мовою, кон’юнктурі обставин, адже її етична гідність тотожна 

її намірові, її вихідному моральному чи аморальному самопозиціюванню.  

Аналіз цих та інших етичних ідей і морально-смислових мотивацій, обґрунтовуваних в 

Середні Віки, дає підстави для ряду висновків: 1) етичні рефлексії середньовічних мислителів 

не зводяться лише до санкціонування догматизованих релігійних постулатів та заповідей, а 

апелюють до інваріантних аксіо-діяльнісних кластерів процесу людського самовизначення у 

світі – таких, як свобода волі, вибір, відповідальність, емоційно-ціннісна саморегуляція, а отже, 

їхня значущість для сучасної людини – незаперечна; 2) використання етичної спадщини 

Середньовіччя має значення не лише для суто релігійних форматів виховання, а також і для 

секулярних гуманістичних практик – за умови застосування щодо них принципу гуманістичної 

синергії релігійно-етичних ідей й експлікації антропологічного та персоналістичного ядра, яке 

закладене в їх першоосновах; 3) як конструктивні, так і деструктивні матриці і взірці етики 

Середньовіччя – в разі їх поглибленого, зокрема, й критичного, аналізу в системі богословської 

освіти – можуть служити евристичним чинником оптимізації діяльності релігійних лідерів та 

активістів щодо гуманізації й моралізації життя і взаємин у релігійних спільнотах. 

Оскільки в цій статті увага була спрямована на етичну спадщину середньовічних 

мислителів християнського спрямування, то перспектива подальших досліджень може 

полягати в аналогічній інтерпретативній актуалізації гуманістичних ідей середньовічної 

релігійної етики інших традицій, зокрема, юдаїзму та ісламу.  
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Oleksandr Brodetskyi 

Anthropological and value connotations of the medieval ethical ideas:  

the topical dimensions of interpretation 

 

The article contains an interpretation of a number of important ideas of the medieval ethics, 

actualizing their significance in the general human context, and taking into account the 

connotations of these ideas with certain aspects of moral choice that are relevant to the modern 

person. In particular, attention was paid to the comprehension of the moral motifs of the ideas of 

such important for religious ethical thinking development theologists and philosophers of 

Christian West and East, as Augustine of Hippo (354 – 430), John Chrysostom (347 – 407), Abba 

Dorotheus (505 – 565 or 620) and Pierre Abelard (1079 – 1142). The ethical ideas of these 

thinkers are interpreted not only as a heritage of history, but also as live structures of sense, 

which can be important for contemporary personality’s moral self-determination. The principle of 

humanistic synergy of religious ethical ideas is a methodological basis for updating of the 

effectiveness of moral priorities of the named thinkers’ doctrines. Since the article deals with 

purely Christian models of medieval ethics, attention to the interpretation of the medieval ethical 

heritage of other religious denominations (in particular, Judaism, Islam, etc.) is defined as the 

prospect of possible further research based on the principle of humanistic synergy of religious 

ethical discourses and conceptions. The research is implemented on the disciplinary crossroads of 

ethics, the history of theological thought, the history of philosophy. 

Keywords: God, Good and Evil, Human, faith, grace, values, morality, ethics, Middle Ages. 
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БІБЛІЙНА СИМВОЛІКА У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

  

У статті висвітлено творчий шлях Лесі Українки крізь призму біблійного символізму у 

поетичних драмах «Вавилонський полон», «На руїнах», «У дому роботи-в країні неволі», «В 

катакомбах», «На полі крові» та інших. Окреслюється історіософська проблема та 

символіка біблійних образів у яких Л. Українка розвінчує трагізм української історії та 

закликає українців до боротьби за незалежність. Характеризується мужність Лесі 

Українки, що сміливо картала російський царат та гноблення України, розвінчувала 

відступників та колаборантів, які заради блага вірою і правдою служили окупаційним 

режимам. Підсумовується великий небуденний талант Л.Українки у вмілому поєднанню 

біблійної символіки Старого і Нового Заповітів із сучасним «полем крові української нації». 

Ключові слова: біблійні образи,історіософія, символізм, колаборація, Леся Українка, 

Михайло. Драгоманов, драматичні поезії, «Вавилонський полон», «В катакомбах», 

«Кассандра», «На руїнах», «Руфін і Прісцілла», «Оргія», «Лісова пісня», «Триптих», «На 

полі крові», Святий Дух, Гетсиманія, Царство Боже. 

 

Актуалізація: Леся Українка (справжнє Лариса Петрівна Косач) народилася 25 лютого (н. 

ст.)1861 р. в м. Звягелі на Волині. Її батько Петро Антонович Косач служив головою мирових 

посередників на Волині і був відомим українським діячем, людиною широкої освіти та високої 

інтелігентності. Мати Лесі, Ольга Петрівна Косач (Олена Пчілка), рідна сестра славнозвісного 

письменника, публіциста і громадського політичного діяча Михайла Петровича Драгоманова. 

Ольга Косач привила у молодої Лесі любов до власної мови, пісні, рідного народу. Будучи 

талановитою отримала в домашнях умовах блискучу освіту, вивчала європейські мови. 

Завдячучи матері, Леся зробила свої перші кроки у поетичній творчості. Літературну творчість 

почала у 12 років і поетичної майстерності навчалася у Гейне, Гюго та інших європейських 

поетів. Сім’я Косачів жила у дружніх щирих взаєминах з родинами Старицьких і Лисенків від 

яких юна Леся мала нагоду чути патріотичні розмови на літературні теми. З раннього дитинства 

поетеса терпіла великі фізичні навантаження, страждала від важкої невідворотної хвороби 

туберкульозу кісток, яка привела її до передчасної смерті на 43-му році життя.  

В особі Лесі Українки, писали критики, щасливо «поєдналися і великий природний 

талант митця і блискуча європейська літературна освіта та ерудиція, палка вдача 

непримиренного борця проти неправди і неволі та глибокий щирий патріотизм, 

волелюбність та гуманізм» [10, с.13]. Як правдиво зазначав Іван Франко: «Від часу 

Шевченкового: поховайте та вставайте Україна не чула такого сильного, гарячого 

поетичного слова як із уст цієї слабосилої, хворої дівчини», а літературниий критик Євшан 

зауважив, що «пишучи про чужих народів старовинного грека чи гебрея, Леся Українка 

думала про Україну»[5, с.422-424; 9, с. 51]. 

Мета статті: проаналізувати символіку біблійних образів поезії Лесі Українки, її 

глибокі релігійні почуття у драматичних творах, завдяки яким поетеса стала натхненником 

та передвісником «досвітніх вогнів» національно-визвольного руху українського народу з 

метою використання їх у релігієзнавчих, філологічних працях філософсько-теологічного та 

філологічного факультетів. 

Наукова розробка:проблема біблійної символіки у творчості Лесі Українки у наш час, як і 

часи радянські не розроблялася за винятком кількох науковців з діаспори як, О. Білецьким, 

В. Гребенюком, П. Одарченком, С. Харченком, Б.Якубським. 

У цьому руслі завдання авторів полягає у трансформації теоретичних і історико-

християнських засад національного і християнського світогляду Лесі Українки у 
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сучасність, проникнення у сферу духовності Лесі Українки її розуміння та пізнання світу в 

образах християнської культури та умов підневільного життя. Сьогодні це важливо, щоб 

позбутися вузько утилітарних меж виховання українського народу в філософсько-

історичному та релігійному вимірах. 

Виклад матеріалу. З найбільшою силою, глибиною, виразністю і талантом Леся 

зголосила про себе в останній період життя у формі віршованих драм і драматичної поезії. 

У переважно екзотичних сюжетах з Біблії Леся Українка заясніла високоюю духовною 

культурою за допомогою якої шукала розв’язки промадянського і суспільно-політичного 

життя. У драмах «Руфін і Присцілла», «Кассандра», «Вавилонський полон», «Оргія», «На 

руїнах», «На полі крові», «У катакомбах», «В дому роботи в країні неволі» та інших її 

творах не велася фізична битва між героями, а йшла ідейна боротьба між представниками 

суспільних верств, які змагалися у веденні гарячих дискусій.  

Як найбільше лихо України Леся Українка вважала розбрат та відсутність єдності. У 

символічних сценах з часів Вавилонського полону вона відтворила сварки між 

ізраїлетянами і юдеями та словами співця Єлеазара закликала їх до єдності. Леся порівняла 

український народ з постійно блукаючим по своїй «землі обітованій» як якоюсь «отарою 

безпричальною». Зміст цих поем вона виразно розкрила у вірші «І ти колись боролася мов 

Ізраїль, Україно моя», який закінчується такими промовистими словами: «І доки рідний 

край Єгиптом буде? Коли загине новий Вавілон». Леся запитувала Бога:  

«Чи довго ще, господи, чи довго 

Ми будем блукати і шукати  

Рідного Краю на власній землі». 

У драматичних етюдах «Вавилонський полон» і «На руїнах» Леся Українка подала 

найтрагічнішу добу старозавітної історії юдейського та ізраїльського народів, коли вони 

перебували у вавилонській неволі. Ізраїлетян було забрано в неволю 722 р. до н. е., а юдеїв у 596-

586 рр. Біблія так розповідає про Вавилонський полон: «Прийшов Навуходоносор, цар 

Вавилонський, зо всім військом до Єрусалиму, став навколо нього облогою і обгородив його 

насипом. Почався голод в Єрусалимі, і не було хліба в хліборобів. І захопив Навуходоносор 

місто, і спалив храм і царський палац, і зруйнував усі будівлі Єрусалиму, а стіни його розвалив» 

[1, с. 992]. Далі у біблійному «Плачі Єремії», подаються страшні картини Вавилонського полону. 

Таким чином Вавилонський полон юдейського народу зберігся на тисячоліття у пам’яті людства.  

Лесі Українці, яка творила в умовах російського поневолення, у символічному 

розумінні тема вавилонського полону була близькою і зрозумілою, адже український народ 

також зазнав «вавилонського» поневолення. Вона закінчила «Вавилонський полон» 1903 р., 

а другу драматичну поему об’єднану з першою, «На руїнах»1904р. Хоч написала 

«Вавилонський полон» під впливом російського поневолення України, але її ідеї сягали 

далеко далі. Як написав Михайло Грушевський Леся у своїй творчості «звязувалася з 

одвічними переживаннями людства» [6, с.139-147]. 

З «Вавилонським полоном» органічно пов’язувалася драматична поема «На руїнах». 

Розповідають, що близькі до поетеси люди критикували її за надмірно далекий від 

української дійсності сюжет, які очевидно не розуміли, символіки вавилонського полону. 

Реагуючи на критику, поетеса швидко написала поему «На руїнах», як продовження 

попередньої теми у якій українську національну проблему подала виразніше так само у 

символічному вигляді [15,с.147]. Поема побудована за такою ж сюжетною лінією як 

«Вавилонський полон» у якій пророчиця Тірця, закликає народ до боротьби. Та люди її не 

зрозуміли і вигнали на самотність у пустелю. У відповідь Тірця дорікнула людям: «Дух 

божий знайде сам мене в пустелі, а вам ще довгий шлях лежить до нього [14, c.139-147]. 

Леся написала на біблійну тематику поему «Самсон» та описала трагічну долю 

филистимлянина, якого зрадила Даліла. Зібравши востаннє сили він розвалив палац та 

поховав під його руїнами багато ворогів. Український народ також, мов закутиий Самсон, 

що втратив свою силу, колись востаннє підніметься і покарає ворогів, стверджувала Леся 

Українка, актуалізуючи символіку «Самсона»: 
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Вмолив він бога тим благанням,  

В Самсона знову уступила  

Востанній час перед сконанням  

Незмірная, нелюдськая сила. 

Тоді колону обійнявши , 

Потряс він дужими руками, 

І стеля рушилася і, впавши,  

Його накрила з ворогами. 

Ця поема була відгуком на цікавість молодої поетеси до біблійних тем. Михайло Драй-

Хмара писав про цю поему так: Невеличка поема «Самсон», написана на біблійну тему, 

характерна тим, що в ній центральноюю фігурою є не Самсон, а Даліла. Даліла не 

підкуплюється філістимлянами, як про це оповідає, «Книга Суддів», а мстить за ріднй край – 

вона патріотка. Самсон вийшов у Лесі блідішим за того напівгумористичного, напівтрагічного 

героя якого ми знаємо з Біблії», писала критика тих часів про цю поему. З того часу поетеса 

зверталася до Біблії як до натхненого джерела і використовувала богонатхненні тексти Святого 

письма, щоб висловити свої почуття палкої любові до поневоленого українського народу.  

Так, у поемі «В дому роботи - в країні неволі»,написаній 1906 р. поетеса на прикладі 

єгиптянина і гебрея під час перебування євреїв у єгипетському полоні символічно порівнює 

долі українського і російського пролетарів. Обидва вони були рабами, однак єгиптянин 

ставився зверхньо до гебрея, тож називала його «рабом раба». У творі Л. Українка порівнює 

соціальну атмосферу двох робітників, та висвітлює глибоку різниицю між робітником – 

єгиптянином і робітнииком – євреєм. Єврей «в заболоченій одежі, шкарубкий від мулу, 

увесь засмічений присохлим баговинням, худий, вузькогрудий, знесилениий». Єгиптянин-

«в одязі замащеному фарбами, але ніякого іншого бруду на ньому нема; він худий як і 

гебрей, але його тонка сухорлява постать широкоплеча і неначе викована з червоної міді; на 

ній знати вперту силу, якусь немов нелюдську витривалість». Далі між ними розвинувся 

діалог. Єгиптянин – робітниик знав, що вони будують храм – «оселю» для богів. Однак для 

гебрея оселя єдиного бога була на небі. Коли єгиптянин хвалився гебреєві своїмии богами, 

то гебрей відповів йому з жахом:  

«Ой Боже грому, заглуши мене! 

Нехай я хоч іменів цих не чую!» [19. с.103-104]. 

 Оточення єгипетського полону євреїв Л. Українка символічно розуміла, як російський 

полон українського народу. Коли раб - гебрей сказав, що він «розруйнував би всі ті храми й 

піраміди! Порозбирав би всі кам’яні довбні!», то у відповідь єгиптянин ударив у лице 

гебрея. Цим самим доказав, що стояв вище його у своїй країні. З цього приводу Леся 

Українка відповідає словами гебрея: « Я мушу знать, що я тут раб з рабів, 

Що він мені чужий, цей край неволі ,  

що тут мені товаришів нема. 

Більш ти від мене й слова не почуєш!»  

 Ба й справді шляхи визволення українців і росіян зигзагоподібні, і демократія росіян 

закінчувалася завжди там, де починалася боротьба за свободу українців.  

Леся Українка у творчості зверталася до матеріалів антично-грецьких міфів. Так у 

драматичній поемі «Кассандра» на символічних образах поетеса з великим поетичним хистом 

змалювала трагедію троянської війни, у якій бачила долю українського народу. У міфологічних 

символах Леся Українка описала боротьбу українців проти Російської імперії, що мов ахейці 

облягли Трою. Відтворюючи страшні події руйнації Трої Леся Українка без сумніву описує 

революційні події в Україні 1905 р., коли царські війська придушували селянські виступи на 

Полтавщині, та без суду і слідства розстрілювали натовпи селян з їхніми жінками і дітьми. У 

часи жорстокого протистояння Трої з ворогами мужня патріотка Кассандра пророкувала Трої 

загибель, але не могла вплинути на зміну трагічно-історичного ходу подій. Вона кричала 

захисникам: «вартуй стороже», але троянці її не розуміли, думаючи що вона своіми 

віщуваннями накликає біду. У «Кассандрі» Л. Українка передає свою безсилість та власні 
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переживання у грозові революційні роки, що насувалися на Україну. Як поет-символіст з 

нахилом історика, поетеса у «Кассандрі» відобразила «Ілліаду» українського народу. Вона 

бачила як соціал-демократи України не в силі були організувати національно-визвольну 

боротьбу українського народу позаяк плелися у хвості російських революціонерів [2, с.117-

139]. Своїми закликами Леся Українка словами Кассандри закликала українців позбутися 

інертності, байдужості, бездіяльності та довірливості до ворога. Слабосила дівчина звала 

громадянство до пильності: «Чувай стороже!», «Гей, чатуй, вартуй!», «Не спи стороже!». 

Леся Українка у своїй творчості зверталася до життя перших християн Риму. Так, у 

драмі «В катакомбах» описує невелику громаду християн, яка зібралася у християнських 

печерах біля Рима і душевний стан раба-неофіта, насміленого вступити у полеміку з 

єпископом про смисл слова «раб Господній» та проте, де шукати царства Божого і коли 

настане те царство [3, с. 81-99]. 

«Один з братів казав що воно на небі, другий на землі» - говорить неофіт [3, с. 83]. 

Єпископ пояснив, що правильні обидві думки і треба у них вірити. Де ж тоді Царство Боже у 

рабовласницькому Римі, де рівність між людьми, адже її немає навіть у християнському 

середовищі, куди зійшлися віруючі патриції і раби?- запитав раб. Але служитель не почув його 

і повчав далі, що вся влада від Бога, і її треба виконувати, а Бог колись воздасть кесарям: хто 

грішить на землі, того чекає гієна огненна. Однак неофіт не повірив, бо не боїться гієни адже 

зазнає її «щодня і щогодини» на землі. У словесному двобої єпископ прогнав непокірного раба 

зі зборів, щоб не «спокушував» християн. Та невмолимий раб гнівно кинув, що не на те вмирав 

на хресті Месія, щоб на землі страждали люди і закликав християн до боротьби проти 

ненависного Риму, не бути пасивним в очікуванні кращої долі. Неофіт не намірений був 

піддаватися і зголосив, що буде воювати за своє визволення та побудову «царства божого» на 

землі. У зазначеному творі Леся Українка символізувала російську тюрму народів, яку 

підтримувала православна церква, загострюючи незадоволення народу.  

«А я піду за волю проти рабства,  

Я виступаю за правду проти вас!», завершила драму поетеса.  

 Це не єдина поема з життя перших християн стародавнього Риму. Наступна її драма 

«Руфін і Прісцілла», у якій висвітлює події жорстокого переслідуввання християнських 

громад напередодні падіння Рима. Леся Українка особливо дорожила цією поемою і 

ретельно готувалася до її написання. 

Центральною фігурою драми є християнка Присцілла у якій втілений образ людини 

найвищих християнських чеснот, любові, самопожертви та відданості в ім’я християнської 

ідеї. Її чоловік Руфін був вільним римлянином і язичником. Закохавшись у Присціллу став 

християнином і розділив долю перших християн, загинувши від меча імператорських 

легіонерів. Леся Українка подією напередодні страти Прісцілли передає високі почуття 

натхнення людини, що вмирає за високу ідею. Вона протиставляє могутньому Римові 

зворушливі слова, які були сказані на майбутнє українським революціонерам: 

 «Я вірю, 

Що там на небесах, де вічня правда 

Очам душі з’являться відкрито  

її збагне незламний твій розум. 

І ми тоді в одну зіллємось душу, 

Єдину, неподільну і щасливу. 

Уже й тепер бачу щастя одсвіт ,  

як заграву далеку..» 

Поетеса у символічних поезіях не зупинялася на досягнутому. Далі вона написала поему 

«Оргія», у якій подія відбувалася у грецькому місті Корінті у добу перебування Еллади під 

римським пануванням, але звісно це було українське тло в добу російського поневлення. 

Грецький співець Антей, завдячуючи своєму чудовому голосу, був би зазнав слави від римлян 

як би згодився на співпрацю з ними. Але він не захотів запродувати свій талант ворогам як це 

зробили його друзі. З великим болем сприйняв Антей вістку про друга Федона, який вступив 
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на службу до римлян і відповідав йому: «Не розумію, що ти в мене хочеш? Чи мав би я ввесь 

вік так, сидіти без хліба і без слави?». На те Антей сказав Федону: «Топтати рідних лаврів я не 

хочу. // Тріумфи в Римі-то для мене ганьба. - // Так що ж нехай скоріше прийде смерть». Він не 

погоджується з Федоновою думкою, «що твір хисту на всякому місці буде твором хисту». Як 

патріот Антей ненавидить римське ярмо і ніколи не погодиться віддати свій талант ворогу. Але 

його трагедія в тому, що він відокремлений у своїх поглядах, адже його друзі пішли на службу 

до Мецената. Антей не в силі їх стримати, як і своєї дружини Нериси, що пішла танцювати і 

співати на оргію Меценату. Там він убив її дорогоцінною лірою. Отже у великому таланті 

Антея Леся вбачала могутню агітаційну зброю за допомогою якої вповні виконала свій 

громадянський обов’язок. У постаті римлян Л. Українка віддзеркалила російський царат, а 

постатях греків ту частину українців, які вислуговувалися Росії [2, с.109-116].  

Між всіма драмами Лесі осібне місце займає найвидатніший твір «Лісова пісня». У ній 

відтворено глибкий інтелект Лесі Українки, яка оспівала гімн українській природі як 

першопричині пантеїзму. Поетеса осмислює взаємини природи і людини з часів язичництва, коли 

людина вірила в наявність у природі лісових мавок, злих і добрих духів водяників, утоплеників, 

нявок тощо. У «Лісовій пісні» Українка за два роки до своєї кончини висловила потребу захисту 

людиною оточуючого середовища про яке Церква наголошує сьогодні у дні свята «Христа-Царя». 

У символах української природи поетеса з мистецькою силою окреслила конфлікт між людиною і 

природою, високими ідеями і дрібною людською прозаїчністю, а Мавка, хоч і помирає, але вона 

воскресне, як і колись Україна. Крізь образ Мавки Л. Українка символічно відобразила красу 

рідної землі та поезію людського життя. Провідною думкою «Лісової пісні» є трагедія всіх, хто 

став на шлях матеріалізму. Адже ніякі матеріалістичні ідеї, кличі і доктрини не в силі побороти в 

людині прагнення до краси життя та пізнання Бога [13, с.155-176].  

Лесю захоплювала тема нещасливого кохання. Вона написала маленьку драматичну 

сцену з життя арабського молодого подружжя Айші і Мохаммеда. Як зауважила критика 

цей твір належить до таких, «де кожний рядок оброблено, кожний вираз обдумано, кожне 

слово зважено». У творі першою завжди запитує Айша чи Мохаммед любить її:  

«Бо так дивляться на дерево, на камінь,  

на стіну, на колоду... Я не знаю 

ще там нащо, але на дружину, 

не на свою кохану!». 

Мохаммед не може дружині пояснити, чому він холодно відноситься до неї: «Не рвися, 

люба, і не рви мене, є таємниці в Бога, їх збагнути не важмося». Отже і в коханні є 

таємниці, які належать до Божої сфери. Діалог «Айша та Мохаммед» може єдиний твір у 

драматичній творчості Лесі Українки де зустрічається мотив трагічного кохання, без 

соціального загострення [16, с.7-11].  

Ще одним більш значним твором Лесі Українки є її «Триптих», що складається з трьох 

творів: першого-«Що дасть нам силу», наступного -«Орфеєве чудо» і «Про велета», 

об’єднаних спільно ідейною тематикою визволення України. У першому вірші знесилений 

робітник-тесля каже про власне обезсилення, куди ділася сила, та хто її може відновити. 

Однак поетеса дає йому пораду. Тесля побачив як Ісус упав під вагою могутнього хреста, 

зробленого ним. Вкрай утомлений тесля взяв хрест і поніс його на Голгофу. Ось його слова: 

« Я тесля. Я зробив сей хрест важким, // То й мушу я нести його. Давайте.». Отже Леся 

Українка говорить про відродження у народі моральних сил за допомогою яких можна 

здолати будь-які перешкоди на шляху до свободи українського народу. У цьому розділі 

відчуваємо долю Лесі Українки, яка перемагаючи хворобу, відтворювала сили до писання 

бо відчувала моральну повинність зі свого національного обов’язку.  

У другому розділі «Триптиху» поетеса пише про те саме. Міфічні герої Орфей, Зет і 

Амфіон вкрай були знесилені будівництвом міського муру, який не надіялися завершити. 

Орфей тоді заспівав і це дало силу будівничим. Люди, що прийшли збудували стіну. Крізь 

призму вірша розуміється сила українського слова, яке давало силу і енергію українському 
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народові. І це справедливо. Українське художнє слово нераз будило приспаних від сну 

українців та ставало могутньою зброєю у революційному піднесенні народу. 

Таким чудодійним Орфеєвим посилом було революційне слово Лесі Українки. В основі 

казки «Про велета» поетеса в образі казкового велета заговорила про Україну, яка мов велет 

обплутана кайданами, заснула вічним сном. Але сон не може бути вічним. Україна 

пробудиться від сну: 

«І встане велетень тоді, 

Розправить руки грізні, 

І вмить розірве на собі  

Усі дроти залізні» [11, с.11-39]. 

Серед ліричних поезій Л. Українки також є вірші, які були очевидною алегорією 

України. Серед них «Єврейські мелодії» про те, як Ізраїль, діставсь ворогам у полон. 

Дальші екзотичні поезії як «Сфінкс», «Легенди», «Саул», «Ра-Менеіс», «Трагедія», 

«Ніобея», «Напис на руїні», «Ізраїль в Єгипті», «Пророк» у яких алегоричному сенсі 

заховане становище України. У цьому ряду окремо стоїть вірш «Де тії струни, де голос 

потужний» у якому поетеса в останній раз запитує: 

«Чом же свого Єремії не має 

Наша зруйнована воля?» [17, с.17-21]. 

Додамо, що писати твори на біблійну тематику спонукав Лесю Українку її дядько 

Михайло Драгоманов, який давав їй деякі доручення. 1891 р. він попросив Лесю перекласти 

для нього з французької на українську уривок Біблії із Єзекії. Переклала цей текст Леся в 

містечку Шабів у Бессарабії на західному березі Дністрового лиману де видужувала і 

відпочивала після тяжкої хвороби- черевного тифу. Населення цього містечка складалося в 

основному з французів-кальвіністів [13, с.37]. 1892 р. Леся отримала від М. Драгоманова ще 

одне доручення-перекладати Біблію. З цього приводу він писав їй: «Коли хочеш попробувати 

свою ліру на біблійні теми і трохи помогти мені, то переложи віршами з Ісайї. Мені треба 

буде це вставити в одну статейку в «Хліборобі» (30.ІХ. 1892). [13, с. 23]. Леся виконала 

доручення М. Драгоманова і вже 18 жовтня 1892 р. прислала віршований переклад з Ісайї, 

додаючи до нього пояснення: «Хотіла перше зробити переклад без рифми, та надумала, що 

мало хто тямить читати білий вірш». Отже Біблія глибоко зацікавила Лесю. Вона стала 

постійним джерелом її поетичного натхнення і в біблійних історіях бачила недолю рідної 

України. Леся почала перекладати й інші сторінки Біблії», як пояснила «для власної втіхи». 

Згодом написала М. Драгоманову: «Порадьте мені: оце хочу купити собі біблію, та не знаю, 

яку краще, чи грецьку, чи слов’янську, думаю, грецьку краще» [13. с.24]. 

Леся Українка повідомляла М. Драгоманова про брак у народі книжок про історію, а 

після неї перекладів Святого Письма, тому намагалася перекладати Святе Писання. На 

прохання М. Драгоманова вона цікавилася також етнографією і для наукової праці збирала 

повір’я про чортів. Леся прислала йому повір’я з Колодяжного про чортів: «Кажуть, що 

комарі чортові слуги»; «Земля, що в чоловіка під нігтями, то чортова земля», «Народне 

оповідання про розплату з чортом душами родичів» тощо [7, с. 28-29]. 

Наступну поему «Одержима» Леся Українка написала у Мінську за одну ніч, коли 

доглядала важко хворого духовно близького їй нареченого. У поемі поетеса втілила сюжет 

з євангельського земного життя Христа–Месії. «Одержима» жінка Міріам захопилася 

проповідями та чудами Месії та покохала його. Але Месія на першій зустрічі з нею 

відкидав таку любов бо вимагав від неї любити усіх людей. У другій сцені Міріам стежить 

за «коханим» Месією у Гетсиманському саду, коли він не спав, а страждав напередодні 

мук. Наприкінці ночі Міріам, яка спостерігала за Месією говорить про себе, що гине: «від 

туги, від болю, від тривоги» [12, с.107-108]. У третій сцені розпачу Міріам «прокляла себе і 

душу, ту душу, що не хотів прийнять Месія собі на жертву». І вкінці вона гостро ганьбить 

всіх, хто розп’яв Месію. Влада в обличчі синедріону, цезаря, юрби вбивають Міріам 

камінням. А вона віддає своє життя не за щастя, не за небесне царство, а з любові.  
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Іван Франко, прочитавши цей твір, назвав його Лесиним «шедевром». Ця поема була 

Лесиним твором «надмірного індивідуалізмму», який проповідував Дмитро Донцов. Це 

була любов до одного, ненависть до всього іншого: «Що ж! тільки той ненависти не знає, // 

Хто цілий вік нікого не любив» (...). «Одержима» - це хвора Леся, яка у рідкісні години 

надмірного індивідуалізму, любові до України та ненависті до її ворогів знала для себе 

тільки одну відповідь: «Убий не здамся» і такої чесноти вимагала від інших [10, с.107-118]. 

Нарешті наступним твором Лесі Українки, побудованим на біблійній символіці, стала 

драматична поема «На полі крові», присвячена зраді Ісуса Христа апостолом Юдою. Драма 

починається розмовою прочанина з селянином, який обробляє зарослу перелогом ниву. Дія 

творится недалеко Єрусалиму. Напившись води від працюючого, прочанин сказав наче б то 

бачив його у Капернаумі у товаристві Месії і чи не Юдою його звали. Всім бо відомо, що 

Юда продав Христа за тридцять срібняків. Так, відповів Юда, це він. Продав Христа, бо той 

спонукав роздати свій маєток бідним йти за ним, адже обіцяв Царство Боже. Здавалося, що 

воно зовсім близько, десь за порогом і можна жити в раю, каже Юда: 

 «Все марилося мені – то райська брама.  

То золотий престол, а на престолі 

Месія в образі того промовця 

Неначе судить він живиих і мертвих  

Коло престола гурт його обранців, 

щасливих, радісних, і їм слугують  

народи всього світа залюбки». 

Але так не сталося, продовжив Юда. Христос говорив, притчами та обіцянками і також 

зрадив, бо Юда не отримав того про що марив. Послухавши, прочанин прокляв Юду, кинув 

у нього каменем і пішов геть: Юда хвилину ще постояв, стиснувши голову, стукнув себе 

кулаком по ній. Він « хапає мотику і не розгинаючись, не втираючи поту працює до 

нестями». Його як зрадника мучило сумління, яке він намагався притупити важкою працею. 

Але це його не врятує. Недалеко був той момент, коли Юда зведе рахунки з життям. Драма 

наскрізь символічна із соціальним забарвленням, особливо для українського народу серед 

якого траплялися одиниці готові на зраду заради розкішного життя. Йдеться, й про те, що й 

не всі апостоли розуміли Христа у драмі Л. Українки [6, с.25-42]. 

Висновок. Підсумовуючи тему біблійної символіки у творчості Лесі Українки, 

визнаємо великий небуденний талант поетеси у вмілому поєднанні біблійної символіки із 

сучасністю. Завдячуючи знанням Старого і Нового Завітів, поетеса сміливо картала 

російський царат за гноблення України та відступників, які заради блага вірою і правдою 

служили окупаційному режиму. Порівнюючи творчість Лесі Українки з Шевченковою 

поезією бачимо у них різницю в символічних образах. Якщо Шевченко відверто картав 

«царів і царенят», Леся описувала трагізм українського народу в символічних образах які не 

піддавалися розвінчуванню режимом. Без сумніву, безжалісні жандарми передчасно 

замучили б її, незважаючи на слабосилість дівчини, але Леся Українка крізь катарсис своєї 

хвороби не боялася влади. Леся Українка, як і Т. Шевченко та І.Франко була, натхненником 

і передвісником національно- визвольного руху українського народу ХХ – поч. ХХIстоліть. 
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Biblical symbols in the works of Lesia Ukrainka 

 

Lesya Ukrainka is one of Ukrainian literature's foremost writers, best known for her poems 

and plays. She also was an active political, civil, and feminist activist. 

Lesya Ukrainka is one of Ukrainian literature's foremost writers, best known for her poems 

and plays. She also was an active political, civil, and feminist activist. In the article the creative 

way of Lesya Ukrainka is highlighted through the prism of Biblical symbolism in such poetic 

dramas as "Babylonian captivity", "On the ruins", "In the house of work − in the country of 

captivity", "In the catacombs", "On the field of blood" and others. The symbols of biblical images 

are characterized as those in which Lesia Ukrainka unfolds the tragedy of Ukrainian history and 

encourages Ukrainians to fight for their independence.Summarized the great untrained talent of L. 
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Ukrainka in the skillful combination of biblical symbols of the Old and New Testaments with the 

modern "field of blood of the Ukrainian nation". 

The poems and plays of Ukrainka are associated with her belief in her country's freedom and 

independence. Between 1895 and 1897, she became a member of the Literary and Artistic Society 

in Kiev, which was banned in 1905 because of its relations with revolutionary activists. 

Summing up the theme of biblical symbols in the works of Lesya Ukrainka, we recognize the 

great unhealthy talent of poetesses in the skillful combination of biblical symbolism and 

modernity. Thanks to the knowledge of the Old and New Testaments of the poet, the Russian 

tsarist bravely cursed the oppression of Ukraine and the apostasy who, for the sake of good, 

faithfully served the occupation regime. The poems and plays of Ukrainka are associated with her 

belief in her country's freedom and independence. 

Keywords: biblicalimages, historiosophy, symbolism, collaboration, LesiaUkrainka, M. 

Drahomanov, dramatic poetry, "Babylonian captivity", "In the catacombs", "Cassandra", "On the 

ruins", "Rufin and Priscilla", "Orgia", "Forestsong", "Triptych", "Onthefield". 
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ОБ’ЄДНАНА ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ:  

ІСТОРИКО-ТЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 

 

У статті аналізується історико-теологічний вимір ідентичності Об’єднаної Церкви 

християн віри євангельської, яка в незалежній Україні є спадкоємницею нелегального 

п’ятидесятницького руху. На основі комплексного дослідження доведено, що для ідентичності 

Об’єднаної Церкви християн віри євангельської характерними є значні трансформації. На 

початку незалежного існування України у цьому русі перемогу здобули фундаменталістичні та 

ізоляціоністські теологічні ідеї. Виявлено, що такі тенденції були пов’язані із наданням 

перебільшеного значення деяким культовим діям, радикальними есхатологічними очікуваннями 

вірян та особистими конфліктами керівництва руху з різними течіями п’ятидесятництва. 

Доведено, що після 2000 року відбувається значна лібералізація, що конструктивно вплинуло на 

відносини руху із державою, суспільством, на зміни у теологічних поглядах і богослужінні. 

Відкритість до суспільства привела до підтримки представниками цього руху «помаранчевої 

революції» та Євромайдану. Патріотичні настрої під час сучасної війни на Сході України 

зумовили часткове переосмислення традиційного пацифізму. Розвиток діалогу цього руху із 

п’ятидесятницької Церквою на чолі з М. Паночко робить реальною можливість об’єднання у 

подальшій перспективі. 

Ключові слова: сучасна теологія, місія, еклезіологія, пятидесятницький рух, Церква, 

дух, релігійний центр, громада. 

 

Актуальність. Світовий п’ятидесятницький рух ніколи не відзначався однорідністю. 

Джерелом розмаїття руху є культові особливості цієї пізньопротестантської течії, а також 

історичні умови її формування і розвитку. Разом із тим в Україні основною передумовою 

організаційного роз’єднання п’ятидесятництва стала політика радянського керівництва, що 

ставило за мету ліквідувати цей релігійний напрямок. Штучно з’єднавши в серпні 1945 р. 

християн євангельської віри (ХЄВ) зі спорідненою для них течією євангельських християн-

баптистів (ЄХБ), радянське керівництво викликало до життя нелегальний рух 

п’ятидесятників у післявоєнний період. 
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Дана стаття має на меті дати комплексний аналіз історико-теологічного виміру 

ідентичності Об’єднаної Церкви християн віри євангельської, яка в незалежній Україні є 

спадкоємницею нелегального п’ятидесятницького руху. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити основні етапи трансформаційних процесів у Церкві ХВЄ; 

2. Проаналізувати, в якій мірі лібералізаційні процеси у співтоваристві вплинули на 

відносини з державою; 

3. Визначити перспективи об’єднання Церкви із п’ятидесятницьким напрямком. 

Рівень дослідження проблеми. Радянська історіографія не змогла дати об’єктивну 

оцінку п’ятидесятництву. Її носії вказували на класову сутність цього руху, а також прагнули 

довести шкідливість його віронавчальних особливостей для суспільства. Характерно, що 

більшість досліджень була сконцентрована на тих громадах християн євангельської віри, що 

існували у незареєстрованому статусі. Докорінна зміна акцентів в оцінках цього 

протестантського напрямку відбувається наприкінці 80-х рр. у працях В. Любащенко 

(Мельник) [5]. Протистояння радянська держава – п’ятидесятники викладено в дисертації 

Т. Грушової [2]. Серед історичних праць релігійного кшталту привертає увагу доробок 

В. Франчука [13], а також публікації Н. Усача [12]. Цікавим дослідником сучасних закритих 

містичних груп, що ідентифікують себе як п’ятидесятницькі, є Р. Скакун [10]. Однак, 

незважаючи на збільшення кількості досліджень, незареєстроване в минулому 

п’ятидесятництво залишається одним з найменш вивчених рухів вітчизняної релігійної 

мережі. Із здобуттям Україною незалежності п’ятидесятники отримали можливість відновити 

діяльність власного релігійного центру. Але легалізували діяльність не всі віруючі. 

Виклад основного матеріалу. Московська (Серпнева) угода 1945 р. між ЄХБ з одного боку, 

а також ХЄВ та ХВЄ (західноукраїнське «шмідтівське братство») з іншого, передбачала відмову 

п’ятидесятників від окремих релігійних практик, а саме говоріння іншими мовами під час 

молитви та омовіння ніг. Такі умови викликали неоднозначну реакцію хрещених Духом Святим. 

Частина п’ятидесятницьких лідерів на чолі з підписантом угоди П. Бідашем зайняла 

вичікувальну позицію, а згодом відмовилася від союзу [14]. Кількість громад з незареєстрованим 

статусом увесь час змінювалася, залежно від успіху об’єднавчих зусиль баптистського 

релігійного центру, що ініціювалася Уповноваженим Ради у справах релігійних культів. З іншого 

боку, майже кожного року радянські органи виявляли нові підпільні групи ХЄВ, що діяли у 

явочному порядку й часто не належали до жодного релігійного союзу [2, с. 113].  

У цих умовах, з метою виведення більшості нелегальних груп з підпілля, керівництво 

країни в 1968 р. дозволяє зареєструвати автономно (без дозволу мати керівний центр) 

найбільш лояльну до існуючої влади частину п’ятидесятників, чим, фактично, провокує ще 

один розкол в їх середовищі. Однак, значна частина віруючих залишилася на старих 

позиціях, вважаючи, що «зареєстровані брати та сестри зрадили Святому Духу, 

перейшовши до баптистів» [3]. 

На початку 1980-х рр. у нелегальному п’ятидесятництві стався ще один розкол. Він був 

обумовлений різною реакцією на Талліннський рух, що являв собою пієтистську хвилю в 

євангельському середовищі СРСР. Частина єпископів на чолі з В. Бєлих сприйняла цей рух 

оновлення як надприродню дію Бога та стала його провідниками і популяризаторами, інша 

на чолі з єпископом М. Івановим вдалася до критики. До 1982 р. розкол організаційно 

оформився [6, с. 17].  

Отже, напередодні демократизації суспільства п’ятидесятницький рух виявився 

розділеним, не було єдності і в його нелегалізованій частині. Станом на 1 травня 1989 р. із 

приблизно 650 п’ятидесятницьких громад діючих в Україні, 300 були зареєстровані як 

баптистські, близько 200 зареєстровані автономно й 150 не були зареєстровані [2, с. 150]. 

Однак, є підстави вважати, що остання цифра була значно більшою, але кількість громад 

ніхто не міг уточнити, включаючи очільників незареєстрованого руху. 

В нових умовах перспективність єдиного п’ятидесятницького центру не викликала 

сумнівів. До ініціативного комітету по об’єднанню увійшли представники більшості 
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осередків цієї пізньопротестантської течії. Особлива роль у консолідації п’ятидесятників 

України належала єпископам нелегального братства М. Мельнику та М. Камінському, які 

прагнули до створення єдиного центру ХВЄ, відійшовши від старих позицій. Об’єднавчі 

зусилля завершилися відновленням на з’їзді у м. Коростені Житомирської обл. Союзу 

християн віри євангельської у травні 1990 р. До складу об’єднання, яке очолив М. Мельник, 

увійшло понад 400 громад п’ятидесятників [1]. 

Однак, більшість незареєстрованих громад відмовилася долучатися до відновленого союзу. 

Причому головною причиною стали не догматичні суперечки, а ставлення церковного 

керівництва до нових умов релігійної свободи. Згодом носії цієї позиції дали пояснення таким 

діям: «Свобода, що прийшла, відкрила для руху ХВЄ глибоке внутрішнє протиріччя, яке 

виявилося у психології віруючих як спадок винесений з трагічного минулого... Тому частина 

громад вирішила навіть при демократичному законодавстві залишитися незареєстрованими» 

[11, с. 432]. Психологічний поріг, сформований у свідомості віруючих, виявився занадто 

високим, щоб його можливо було одномоментно подолати. Обіцянка радянської влади у 1956 

р. в умовах відлиги зареєструвати окремий п’ятидесятницький союз була порушена, а 

ініціатори реєстрації пройшли через місця позбавлення волі, штрафи, переслідування. В умовах 

перебудови лідери незареєстрованого п’ятидесятництва сприйняли лібералізацію державної 

релігійної політики як тимчасову. Запевнення керівників легалізованого Союзу ХВЄ, а також 

представників влади у тому, що реєстрація в нових умовах не має нічого спільного з тією, що 

була в 60–70-ті рр., не змінила позицій «нелегалів». Їх очільники не зважали на те, що 

незареєстрований п’ятидесятницький рух починався як рух за реєстрацію окремого від ВРЄХБ 

п’ятидесятницького союзу. Тепер цінністю визнавався сам незареєстрований статус, а будь-які 

контакти з державними органами вважалися шкідливими. 

Незважаючи на таку пересторогу до держави, релігійні громади, що не увійшли в союз, 

прагнули до консолідації між собою та подолання розколу 1982 р. Після зустрічі лідерів 

незареєстрованих братств В. Бєлиха та І. Федотова у травні 1992 р. вони об’єдналися. 1–2 

серпня 1992 р. у Москві відбувся перший з’їзд нового утворення, що отримало назву 

Об’єднана Церква християн віри євангельської (ОЦХВЄ). Український центр ОЦХВЄ 

очолив Начальствуючий єпископ Г. Бабій. До складу нового Союзу увійшло близько 300 

п’ятидесятницьких громад [11, с. 433]. 

Уже на початковому етапі діяльності ОЦХВЄ в Україні виявилися її особливості порівняно з 

іншими п’ятидесятницькими союзами. Насамперед, це глибока аполітичність мислення 

віруючих, яка проявлялася не лише у відмові реєструвати громади й власний релігійний центр, а 

й у майже повній відсутності будь-яких відносин ОЦХВЄ з державними інституціями. За таких 

умов, навіть при наявності демократичного законодавства в Україні, незареєстровані ХВЄ не 

могли безперешкодно провадити свою діяльність, особливо євангелізаційні та благодійницькі 

заходи. Крім цього, їм могли відмовити в реалізації деяких прав, які мають члени зареєстрованих 

релігійних організацій (наприклад, у проходженні альтернативної служби юнаками). З іншого 

боку, державні органи втрачали можливість будь-якого контролю над цими громадами. 

Показовою щодо цього є відсутність статистичних даних у Державному Комітеті у справах 

національностей та релігій про існування чималої кількості громад ХВЄ. 

Наслідки такого підходу проявилися і в інших сферах діяльності незареєстрованих 

п’ятидесятників. Це стосується повного організаційного оформлення течії, розробки її 

ідейно-догматичної програми, матеріальної бази тощо. Яскравим прикладом нелегального 

існування в демократичних умовах стало будівництво легкоконструйованих наметів для 

проведення богослужінь. Зведення повноцінних споруд у 90-ті рр. вважалося недоцільним, 

через нетривалість, на думку віруючих, умов свободи. Інші наполягали на швидкому 

скорочені «останніх» днів, тим самим зменшуючи цінність матеріального життя в очах 

віруючих. Подекуди п’ятидесятники продовжували збиратися у приватних будинках, що 

нагадувало богослужіння в явочному порядку в недавньому минулому. 

Важливою особливістю незареєстрованого об’єднання ХВЄ стало збереження 

організаційної структури на рівні СНД. ОЦХВЄ має національні організаційні утворення, 
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тобто вітчизняний осередок визначається як Український Центр Об’єднаної Церкви ХВЄ [7, 

с. 5]. Ця специфіка характерна й для інших релігійних утворень з незареєстрованим 

статусом, які діють у демократичних умовах. Подібні наднаціональні церковні надбудови у 

випадку з ОЦХВЄ свідчать про космополітичність поглядів віруючих в 90-ті рр., їх 

несприйняття українських реалій, відсутність патріотичної позиції.  

Нелегальний статус ОЦХВЄ не дозволив їй зайняти власну нішу як в українській 

релігійній палітрі взагалі, так і в п’ятидесятництві – зокрема. Віруючі з пересторогою 

ставилися до «зареєстрованих» братів та сестер, ще негативніше віднеслися до нових 

п’ятидесятницьких деномінацій, які виникли в умовах релігійної свободи. Практично 

відсутніми були контакти ОЦХВЄ з іншими протестантськими конфесіями України. Такий 

своєрідний ізоляціонізм пов’язаний зі специфічною еклезіологією незареєстрованих 

п’ятидесятників, що може бути визначена як партикулярна. Згідно неї, існує «наречена 

Христа», яка ідентифікується як «істина церква», виплекана в гоніннях. Інші євангельські 

течії інтерпретуються як «спасенні народи». Вони претендують на спасіння без особливих 

привілеїв. Подібний підхід незареєстровані п’ятидесятники часто описують через метафору 

«вузької стежки»: є «широкий шлях», по якому йде все людство, є «вузька дорога», якою 

крокують всі євангельські віруючі, а на ньому є «вузенька стежка, по якій до Царства 

Божого рухається наше незареєстроване братство». Подібні еклезіологічні акценти 

сформували у середовищі хрещенних Святим Духом почуття виключності та ускладнили 

можливість побудови партнерських стосунків з іншими євангельськими віруючими. 

Інших суттєвих догматичних розбіжностей у віровченні легального та нелегального 

п’ятидесятництва не спостерігається, однак різношляховість їхнього історичного розвитку 

призвела до відмінностей у деяких аспектах релігійної практики. Перебування в союзі з 

баптистами значної частини громад ХВЄ в деякій мірі знівелювало специфічні прояви 

п’ятидесятництва. Необхідно врахувати те, що Московська угода про злиття 1945 р. була 

скерована до уніфікації вчення та практики у напрямку до баптистського. Тому серед 

особливостей поглядів незареєстрованих громад відзначаємо такі: 

1. Надзвичайна роль пророцтва, що виголошується віруючим під дією Святого Духа. 

Наявність цього відкриття обов’язкова (в деяких церквах – лише бажана) у прийнятті 

важливих рішень: обрання керівництва громади, її розвитку, приєднані нових членів та ін. 

В цьому контексті особливе місце належить Божим вибранцям – «сосудам», які 

виголошують Божу волю. Вони суттєво впливають на управління незареєстрованими 

громадами, іноді коригуючи єпископське та пресвітерське управління. В зареєстрованих 

церквах практика духовних дарів (включаючи пророцтва) також існує, але їй відводиться 

інша роль. Втім, ця практика не впливає на керівництво громадою та інші питання. 

2. Якщо у зареєстрованих громадах пневматологічний фактор сприймається як засіб місійної 

діяльності (Дух живить місіонерську активність віруючих на підставі наративу Луки – Дії Ап. 1:8), 

то в ОЦХВЄ пневматологічна особливість виведена за рамки місіології й введена в 

еклезіологічну, а подекуди й сотеріологічну царину. Тобто, хрещення й сповнення Духом Святим 

розглядається тут не як засіб для свідоцтва, а як ознака «істинної церкви» («нареченої»). Дехто з 

незареєстрованих п’ятидесятників досі тримається точки зору «нехрещений Духом з ознакою 

інших мов – не врятований» (Наприклад, у своєму посланні до ВРЄХБ делегати нелегального 

з’їзду у Дніпродзержинську 1948 р. називають говоріння іншими мовами «не просто правилом, а 

й заповіддю Господа нашого Ісуса Христа, що дана через Апостола Павла… Ми, як служителі 

хрещенні Духом Святим, маючи сповнення силою згори з говорінням іншими мовами, приймаємо 

ці заповіді, виконуючи й проводячи їх в життя у всіх церквах, щоб їх виконував кожен член 

церкви»). Такі акценти в нелегальному п’ятидесятництві сформувалися у післявоєнний час, в добу 

боротьби за власну п’ятидесятницьку інституцію. Важливо було показати перед владою, що 

п’ятидесятники відрізняються від ЄХБ, а Московська угода – «шлюб не через взаємне кохання», а 

вимушений крок [13, с. 36]. Таким чином, особлива пневматологія п’ятидесятницького віровчення 

стала своєрідними герменевтичними лінзами, через які «нелегали» інтерпретували інші теологічні 

питання, визначаючи лінію розмежування між істиною та заблудженнями. 
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3. Обов’язкове виконання прикладу Христа в омовінні ніг перед євхаристією (на 

підставі Ів. 13). Ця практика була запроваджена цільним засновником руху ХЄВ в Україні І. 

Воронаєвим у 20-ті рр. ХХ ст., але інтерпретувалася ним скоріше як приклад Христа, 

вартий наслідування. В ОЦХВЄ практика омовіння ніг проголошується «заповіддю Ісуса», 

слова Ісуса Петру «якщо не омиєш ніг, не будеш мати частки зі Мною» сприймаються 

буквально, як такі, що стосують кожного віруючого. 

4. Необхідність щомісячної сповіді кожного члена церкви представнику церковної 

ієрархії. В легалізованих громадах сповідь є добровільною справою віруючого й не 

поставлена на регулярну основу. 

Інші відмінності у поглядах та практиці незареєстрованого крила п’ятидесятництва 

скоріше формальні, ніж суттєві, й принципово не впливають на ідентичність руху. 

Наприкінці 90-х рр. в лавах незареєстрованих громад посилюються трансформаційні 

тенденції. Звертаючи увагу на динаміку розвитку інших об’єднань ХВЄ, впевненіше 

звучать голоси про необхідність легалізації власної діяльності. Зважитися на цей крок 

заангажованому минулим керівництву ОЦХВЄ було дуже складно. Ще на початку 90-х рр. 

частина громад реєструються як місії і тим самим ніби зберігають статус незареєстрованих. 

Наприкінці 90-х рр. деякі керівники помісних громад без дозволу релігійного центру та не 

оголошуючи цього факту вірним, почали реєструвати власні церковні статути. У цих умовах, 

у вересні 2000 р. на черговому з’їзді Об’єднаної Церкви приймається рішення легалізувати 

діяльність релігійного центру та окремих громад. Передумовами такого кроку стали: 

 Реальне виконання Закону про свободу совісті та релігійні організації, прийнятого 

Верховною Радою в 1991 р., зробило безпідставними побоювання віруючих про 

підступність та короткочасність реалізації цього документа. 

 Неможливість проводити повноцінну діяльність, яку гальмувала відсутність 

зареєстрованого статусу. 

 Певна ротація керівного складу ОЦХВЄ (мова йде перш за все про смерть 

Начальствуючого єпископа ОЦХВЄ країн СНД та Балтії В. Бєлиха), що відкрила 

шлях новому поколінню служителів, яке прагнуло до узаконення конструктивних 

взаємовідносин з державою. 

Як результат, спочатку було зареєстровано Український Центр ОЦХВЄ у м. Кривий Ріг 

(Тут зосереджена значна кількість громад ОЦХВЄ та проживає Начальствуючий єпископ 

України Г. Бабій). Згодом почалася реєстрація окремих громад, що поволі триває й дотепер. 

Цей процес не безболісно відбувався у деяких релігійних осередках. Керівники окремих 

груп зареєстрували статути таємно від основної частини віруючих, побоюючись 

невдоволення старших членів. Близько ста помісних громад, переважно на Харківщині та 

Сумщині, на тлі зміни курсу в ОЦХВЄ, відмовилися підтримувати нововведення й 

утворили нове об’єднання незареєстрованих громад (відомі за іменем їх лідера як 

«чорнозубівці»). Релігійні громади не лише відмовилися реєструватися, а й не бачать 

можливим будувати Доми молитви, продовжуючи збиратися у приватних будинках. 

Легалізація ОЦХВЄ дала поштовх для подальшої трансформації суспільно-політичних 

поглядів віруючих. Про це свідчить не лише постійна рубрика політичних новин у офіційному 

видані Об’єднаної Церкви – газеті «Світло воскресіння», а й утвердження активної громадської 

позиції віруючих. Якщо під час парламентської виборчої кампанії 2002 р. лунали заклики 

молитися за державу, то напередодні Президентських виборів 2004 р. позиція ОЦХВЄ стає 

конкретнішою. У звернені до віруючих наголошується на необхідності «…йти на виборчі 

дільниці, за когось віддати свій голос, виконати громадський обов’язок» [4]. Перипетії виборчої 

кампанії не залишилися поза увагою п’ятидесятницької преси, а їх кінцевий результат викликав її 

схвальну реакцію, причому відзначена особлива роль більшості християнських конфесій, що 

постами й молитвами стояли за Україну [9]. ОЦХВЄ у подальшому значно активніше приймає 

участь у суспільно-політичних подіях, а апогеєм змін стають події Революції Гідності 2013–2014 

рр., в яких активну роль зіграли п’ятидесятники. Окрім цього, подальші воєнні дії на Сході 

України порушили «святеє святих» незареєстрованого руху – пацифістські погляди. 
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Офіційна реєстрація ОЦХВЄ сприяла налагодженню діалогу з іншими протестантськими 

конфесіями. Особливо це стосується взаємин з найчисельнішим п’ятидесятницьким об’єднанням 

України, яке сьогодні носить назву Української Церкви ХВЄ. Під час серії зустрічей лідери обох 

союзів дійшли до згоди у багатьох питаннях внаслідок чого було вироблено Резолюцію про 

взаємини [8]. Дружні стосунки налагодилися між окремими громадами, що представляють різні 

гілки п’ятидесятництва. Про організаційне об’єднання двох споріднених течій мова йшла багато 

разів, однак його перспектива нині є значно реальнішою, ніж раніше. 

Трансформації зазнають й інші напрямки діяльності Об’єднаної Церкви. На початку ХХІ ст. 

починається будівництво значної кількості повноцінних Домів Молитви, реконструюються 

тимчасові намети. Цей факт підкреслює зміну сприйняття віруючими свободи слова в Україні. 

В останнє десятиліття з’являється та розвивається активне соціальне служіння ОЦХВЄ. 

Мова йде про відкриття мережі реабілітаційних центрів, підліткових та молодіжних клубів для 

невоцерковлених і т.д. Значно посилюється місіонерська діяльність вірних. Останній фактор 

сприяє поступовій зміні розуміння духовного хрещення у напрямку до місіонального.  

Модернізується й форма богослужіння ОЦХВЄ. Серед нових проявів – широке 

застосування музичних інструментів, запровадження прославлення – окремої музично-

співочої частини богослужіння. 

На сучасному етапі розвитку Об’єднана Церква християн віри євангельської – один з 

провідних п’ятидесятницьких союзів, що нараховує понад 700 громад та близько 65 тис. їх 

членів. Більшість п’ятидесятницьких родин багатодітні, тому демографічний фактор сприяє 

кількісному зростанню руху. Громади нерівномірно представлені на території України. 

Найбільше релігійних осередків зосереджено в містах Кривий Ріг, Маріуполь та Вінниця. В 

той самий час у західноукраїнських областях, особливо Галичині, ОЦХВЄ має незначне 

представництво. Така нерівномірність, яка склалася в минулі десятиліття, поки не дозволяє 

назвати п’ятидесятницький рух в рамках ОЦХВЄ всеукраїнським. 

Висновок. Нелегальний у минулому рух п’ятидесятників в Україні зазнав суттєвих 

трансформацій. Аполітичність поглядів та соціальна герметизація залишилися в минулому. 

З часу реєстрації відкрився новий етап розвитку громад. Зростає динаміка розвитку 

стосунків з культурою. Усе це утверджує позиції п’ятидесятницького руху, забезпечуючи 

йому вагоме місце у полі конфесійних реаліях України. 
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Mikhail Mokienko 

The Union of the Church of Church Viri Gongelsky: historical and theological measurement 

 

The article analyzes the historical and theological dimension of the identity of the United 

Church of Christians of the Gospel faith, which in the independent Ukraine is the heir to the illegal 

Pentecostal movement. On the basis of a comprehensive study, it is proved that for the identity of the 

United Church of the Christians of the evangelical faith there are significant transformations. At the 

beginning of the independent existence of Ukraine in this movement, fundamentalist and isolationist 

theological ideas have gained victory. It was found that such tendencies were related to the 

exaggerated value of some cult activities, radical eschatological expectations of the faithful, and 

personal conflicts of the leadership of the movement with different trends of the Pentecostal 

movement. It is proved that after 2000 there is a significant liberalization that constructively 

influenced the relations of the movement with the state, society, changes in theological views and 

worship. Openness to society has led to the support of representatives of this movement of the 

"orange revolution" and euromaydan. Patriotic sentiment during the modern war in the East of 

Ukraine led to a partial rethinking of traditional pacifism. The development of the dialogue of this 

movement with the Pentecostal Church, headed by M. Panochko, makes it possible to unite in the 

future. At the present stage of development, the Pentecostal Church is one of the leading Pentecostal 

unions with more than 700 communities and about 65,000 members. Most Pentecostal families have 

many children, so the demographic factor contributes to the quantitative growth of the movement. 

There is a Ukrainianization of the Pentecostalism; believers in Ukraine are not treated as a 

temporary place of residence, but as a zone of their own responsibility. 

Keywords: modern theology, mission, ecclesiology, Pentecostal movement, church, spirit, 

religious center, community. 
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ІСЛАМОФОБІЯ: ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ ТА ПОШУК ДЕФІНІЦІЇ 

 

Аналізується історія виникнення поняття «ісламофобія», звертається увага на його 

ранні формулювання та особливості застосування, окреслюються сучасні вектори 

осмислення цього феномена в академічних колах, політичному та медіа просторі. 

Розглядаються дискусії навколо терміну «ісламофобія» та його місця в суспільно-

політичному дискурсі. Підкреслюється, що функціонування багатьох усталених 

негативних стереотипів та упереджень щодо мусульман та ісламу, складність та 

багатовимірність проявів феномену ісламофобії, труднощі у з’ясуванні теоретичного 

простору (об’єму та змісту поняття) ускладнюють вироблення його понятійної дефініції. 

Визначено, що за весь час дослідження ісламофобії як соціального феномену, спроб його 

формулювання та змістовної інтерпретації в науковому дискурсі й досі не вироблено 

загально-прийнятої дефініції. Через широкий зміст та складнощі в окресленні 

семантичного простору термін «ісламофобія» слугує парасольковим терміном, який 

використовується для позначення негативних настроїв щодо мусульман, починаючи від 

антиісламських поглядів індивідуума до загальної дискримінації ісламських спільнот. 

Ключові слова: ісламофобія, антимусульманські настрої, європейське суспільство, 

ісламофобський дискурс, ксенофобія, антимусульманський расизм. 

 

Постановка проблеми. Одним із проявів нових суспільних реалій, які формуються під 

впливом глобалізації, є спалах ксенофобії та однієї з її форм – ісламофобії. Нині вона стає 

чи не головною проблемою міжнаціональних та міжконфесійних відносин. Терористичні 

атаки у європейських містах, неконтрольована міграція у 2014-2015 роках на континент 

значної кількості мігрантів та біженців-мусульман із країн Близького Сходу, Північної та 

Центральної Африки, а також Середньої Азії, проблеми інтеграції мігрантів у європейське 

середовище загострили питання щодо мусульман, мігрантів, західних цінностей та ін. 

Антиіммігрантський ксенофобський нативізм, секуляристські антирелігійні забобони, 

ліберально-феміністська критика мусульманського патріархального фундаменталізму та 

страх мусульманських терористичних мереж злилися в усій Європі в одноманітний 

антиісламський дискурс [4, c. 182], що викликає тривогу та ставить під загрозу толерантне 

співіснування різних культур, релігій та етнічних груп у Європі. 

Цілком закономірно, що зазначені процеси актуалізували дослідження розгортання 

феномену ісламофобії. Варті уваги розвідки, присвячені аналізу статусу ісламу та 

мусульман на Заході, виявленню історичних, соціально-політичних факторів, що 

обумовили виникнення феномену «ісламофобія», у тому числі і тих, які сприяють 

зменшенню його масштабів та загрозливих наслідків для суспільства; визначенню 

особливостей проявів, форм, видів ісламфобії в різних регіонах, сферах, рівнях; впливу 

ісламофобії на внутрішню та зовнішню політику держав та ін. 

Аналіз публікацій. Останні роки феномен «ісламофобія» є предметом зацікавленості 

вчених різних країн. Серед зарубіжних авторів до дослідження генези ісламофобії, її 

тенденцій зростання, форм, видів, проявів, каналів трансляції долучилися К. Аллен, Е. Байраклі, 

П. Бергер, М. Вальзер, П. Готтшок, Г. Грінберг, Дж. Еспозіто, Д. Кумар, Н. Ліан, Т. Рамадан, 

Р. Річардсон, Е. Саід, Ф. Хафез та багато ін. На своєрідність ісламської цивілізації, 

релігійний плюралізм, взаємовідносини ісламу та Заходу звертають увагу К. Армстронг, 

Р. Армур, Ф. Кардіні, Б. Льюїс, та ін. Серед вітчизняних науковців проблеми міжнаціональних 

стосунків та різні аспекти ксенофобії в суспільстві розглядають такі вчені як А. Арістова, 

В. Єленський, С. Здіорук, А. Канах, А. Колодний, В. Лубський, В. Нахманович, Л. Филипович, 

С. Янковський, П. Яроцький, О. Ярош та ін.  
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Незважаючи на те, що проблема ісламофобії увійшла до переліку найбільш актуальних 

та обговорюваних сучасних наукових проблем, все ж багато у чому погляди на цей 

складний та багатоаспектний феномен різняться, що не дозволяє говорити про наявність 

цілісного уявлення про ісламофобію.  

Метою роботи є аналіз еволюції поглядів та осмислення змісту поняття «ісламофобія», 

окреслення головних підходів щодо з’ясування сутності ісламофобії як соціально-

політичного феномену сучасного суспільства і його визначень. 

Виклад основного матеріалу. Ісламофобія не є новим явищем для європейського 

суспільства, її коріння сягає у глибину тривалої та складної історії відносин між Західною та 

Східною цивілізаціями, які у західній історіографії визначаються як геополітичне і релігійне 

суперництво та протистояння [2], [5]. Зародження ісламофобії бере початок із хрестових 

походів, військових експедицій західного християнського світу проти мусульман наприкінці XI 

століття з метою визволення від «невірних» християнських святинь: Єрусалима та Святої Землі 

(Палестини) і пов’язується з антисемітизмом, коли хрестоносці, розпочавши свій похід, 

знищили єврейські громади вздовж долини Рейну та, завершивши свою кампанію у 1099 році, 

вирізали майже всіх мусульман і євреїв у Єрусалимі [11]. Якраз у цей час і були створені 

європейцями страшні фантазії, міфи про іслам та образи ворогів, які існують протягом століть і 

викликають занепокоєння з приводу християнської ідентичності та поведінки [11]. 

Зміцнення негативних стереотипів і упереджень щодо ісламу та мусульман у колективній 

свідомості європейського суспільства відбувається за часів колонізації мусульманських держав. 

Враховуючи те, що ісламський світ був великий та стратегічно вдало розташований, він перший 

піддався всезагальній, систематичній колонізації. Кількість мусульманських держав швидко 

почала скорочуватися та була зведена європейськими силами до залежного блоку [1, с. 192–199]. 

Колоніальна політика, яка проводилася європейськими країнами, була руйнівна та принизлива. 

Вона базувалася на переконанні, що іслам є цивілізацією, приреченою на варварство та 

відсталість назавжди, тим самим виправдовуючи його підкорення та своє панування, 

спрямовувалася на підрив доктринальних основ ісламського віровчення через безпосереднє 

нав’язування правових і політичних структур, встановлення нових кордонів ісламських держав. 

Заради визначення «правильної» політики: з одного боку, задля завоювання довіри та, певною 

мірою, легітимності сторони від колонізованих, а з іншого, збереження та укріплення влади над 

мусульманським населенням у колоніях колоніальним адміністраторам необхідні були знання 

мусульманської культури та ісламу. Ці прагнення зумовили поширення етнологічних 

досліджень, зокрема «чорного ісламу», у французьких колоніях Північної та Західної Африки. 

Саме у колоніальну епоху починають використовувати термін «ісламофобія».  

Невідомо, хто придумав термін «ісламофобія», проте архівні матеріали свідчать, що перше 

застосування цього терміну належить групі французьких адміністраторів-етнографів, які 

спеціалізувалися на дослідженнях західноафриканського чи сенегальського ісламу Алену 

Кельєну (Alain Quellien), Морісу Делафосу (Maurice Delafosse) і Полю Марті (Paul Marty) [8]. 

Уперше термін «ісламофобія» з’являється у статті етнографа М. Делафоса (M. Delafosse) про 

стан ісламу у французькій Західній Африці («L’etat Actuel de l’Islam dans l’Afrique Occidentale 

Francaise», 1910), в якій він викриває та засуджує службовців колоніальної адміністрації, 

відкрито демонструючи безпідставно вороже ставлення до мусульман та ісламу [8]. М. Делафос 

(M. Delafosse) описує ісламофобію як «принцип управління корінними народами», моральну 

норму, свого роду переконання, таким чином, визначаючи її як форму правління, 

диференціюючий режим, що базується на релігійних критеріях, природа якого позбавлена 

зв’язку з моральністю і зумовлюється лише політикою прагматичного панування. На його 

думку, важливим принципом управління колоніями в інтересах усіх сторін для усунення 

ворожнечі повинно бути збереження абсолютного нейтралітету щодо всіх релігій. 

На початку минулого століття термін «ісламофобія» вживається і в інших роботах. У 

значенні «передсуд» про іслам, упередження, що поширюється серед народів Західної 

християнської цивілізації, його застосовував чиновник французького міністерства 

закордонних справ А. Кельєн (A. Quellien) [28, с. 133]. У своїй дисертації «Про 
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мусульманську політику у французькій Західній Африці» («La politique musulmane dans 

l’Afrique occidentale française»), яка була опублікована в Парижі в 1910 році, А. Кельєн (A. 

Quellien) критикує ставлення колоніальної адміністрації до національної культури країн-

колоній, вважаючи його варварським, таким, що є поза межами цивілізації. «Ісламофобія 

була і є упередженням проти ісламу, поширеним серед народів західної та християнської 

цивілізації; іслам – це заперечення цивілізації, ворог прогресу, зупинка руху та варварство; 

існує лише завдяки своїй власній інерції, яка його залишає неприступним, у той час як 

християнство представляє собою цивілізацію і прогрес [28, 136-137]», відмічає А. Кельєн 

(A. Quellien). Він наголошує, що існуюче упередження проти ісламу – це пересуд і 

перебільшення, іслам є «безперечна моральна цінність», мусульманин не є природжений та 

непримиримий ворог європейця [28, с. 135]. На його думку, упереджене ставлення до 

мусульман спричиняють особливості взаємодії між Заходом і Сходом [28].  

У той же період значний внесок у розробку терміну зробили французький художник-

орієнталіст, знавець арабської культури і релігії Етьєн Діне (Étienne Dinet) та його 

алжирський колега, вчений Сліман Бен Ібрагім (Sliman Ben Ibrahim). Вони використовують 

термін «ісламофобія» у значенні «почуття, ворожі до ісламу» у своїй біографії пророка 

Мухаммада («La vie de Mohammed, Prophète d’Allah», 1918), а потім у праці «Схід очима 

Заходу» («L’Orient vu de L’Occident», 1921). І хоча в текстах немає конкретного визначення 

даного терміну, зрозуміло, що автори сприймають ісламофобію як пересуд; більш-менш 

замасковану ворожість Європи проти ісламу; як несумісну з науковим підходом та 

недостойну «нашого часу». За їхніми твердженнями ісламофобія є результатом тривалої 

історії, починаючи з хрестових походів, це ідеологія завоювань, яка не дає користі та 

жодних результатів, отже вона повинна згаснути та зникнути. Е. Діне використовує термін 

ісламофобія як синонім арабофобія для опису та критики деяких колоністів і політиків в 

Алжирі. Е. Діне (É. Dinet) та Бен Ібрагім (Ben Ibrahim) пропонують типологію ісламофобії, 

розрізняючи «псевдонаукову ісламофобію» та «клерикальну ісламофобію» [8]. 

Протягом двадцятого століття ісламофобія із соціально-економічної та політичної практики 

переважно на колонізованих територіях «стає нормою у повсякденному житті як в Америці, так і 

в Європі» [21]. Політичні, соціальні, демографічні зміни у Європі та потреба європейських 

економік у дешевій робочій силі після Другої світової війни спричинили переселення значної 

кількості мігрантів, зокрема мусульман, до Центральної та Західної Європи. Почали 

утворюватися мусульманські громади, які спочатку не привертали до себе підвищеної уваги ані 

преси, ані влади. Корінне населення демонструвало щодо мігрантів достатній рівень терпимості, 

оскільки, по-перше, міграційні потоки не були такі значні, щоб викликати суттєві труднощі у 

країнах перебування; по-друге, мігрантів розглядали як тимчасових відвідувачів (і вони так само 

сприймали країни перебування); по-третє, ринок праці інтенсивно розвивався, а мігранти бралися 

за будь-яку роботу, заповнюючи лакуну малокваліфікованої праці, від якої, як правило, 

відмовлялися місцеві жителі. Але вже тоді почали виникати проблеми, які через деякий час стали 

підґрунтям для тих явищ, що сьогодні визначаються як ісламофобія. В їх основі закладені такі 

обставини: зростання кількості мігрантів; прибуття та спроби вкорінення в країнах тимчасового 

перебування сімей мігрантів; складності в адаптації до нових умов проживання та інтеграції (які 

в значній мірі пов’язані як з іншою ментальністю, системою цінностей, способом життя, так і з 

тим, що більшість іммігрантів-мусульман – вихідці з сільської місцевості, незвичні до міського 

життя, не мають освіти та професійної підготовки, тому їх складно використовувати навіть на 

малокваліфікованих роботах); збереження общинних відносин і виникнення анклавів, в яких 

мігранти складали більшість населення. Нові мігранти, на відміну від їх попередників, не 

прагнули злитися з оточенням, оволодіти мовою країни перебування, прийняти її звичаї, спосіб 

життя та культуру. Чітко усвідомлюючи свою етнічну специфіку та інтереси, вони почали 

використовувати політичні методи, які утвердилися в ареалі їхнього нового проживання, задля їх 

відстоювання. Особливо ці проблеми загострилися в останнє десятиліття минулого століття, 

коли міграційні потоки з країн Африки та Азії значно збільшилися, що в свою чергу вилилося у 

посилення антимусульманських настроїв.  
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У цей же час у науковому та політичному медіа-дискурсах поновлюється термін 

«ісламофобія». Організація «Раннімід траст» («Runnymede Trust») у 1997 році опублікувала звіт 

«Ісламофобія: виклик для всіх нас» про ставлення до мусульман у багатокультурній 

Великобританії. Концепція ісламофобії, яка з’явилась на його сторінках, базувалася на 

сприйнятті ісламу як монолітної релігії, яка не може пристосуватися до нових реалій, не розділяє 

загальні цінності з іншими світовими релігіями, є архаїчна, варварська, жорстока. Ісламофобія 

була визначена як необґрунтована ворожість, страх та неприязнь щодо ісламу та мусульман [25]. 

Міжнародні події, які відбулися на початку нинішнього століття (напади 11 вересня, 

терористичні атаки в європейських містах та ін.), перетворили пасивний образ мусульман в 

очах європейців на агресивний. Мусульмани, особливо на Заході, стали об’єктами для 

підозр, переслідувань і дискримінації. Багато хто почав розглядати іслам як моноліт, 

внутрішньо протилежний Заходу [26, с. 23 - 24]. У засобах масової інформації починає 

широко використовуватися термін «ісламофобія» при висвітленні антимусульманських 

пересудів і дискримінації. Та найбільш значні скачки у використанні терміну «ісламофобія» 

в заголовках газет можна побачити з 2005 року (36) по 2006 рік (117) (збільшення майже у 

п’ять разів), з 2009 року (83) по 2010 рік (248) (збільшення майже у три рази), з 2014 року 

(147) по 2015 рік (524) (майже у чотири рази). Це був максимум за період, починаючи з 

нульових. У 2016 році використання терміну «ісламофобія» зменшилося більше ніж у двічі 

і становило 215 разів [29]. Аналіз кількісних показників вживання терміну дає можливість 

простежити його зв’язок з подіями, які стосуються з мусульман на Заході. Втім, слід 

відмітити, що кількісні показники використання терміну не корелюються зі ступенем 

неприязні до мусульман. Так, за даними американського дослідницького центра Пью («Pew 

Research Center»), з 2001 року по 2005 рік у США неприязнь до ісламу та мусульман 

збільшилася вдвічі – з 17% до 36% [29], проте, у Європі термін «ісламофобія» у 2007 році 

використовувався сотні разів у «Гардіан» («Guardian»), при цьому тільки двадцять шість 

разів у «Нью-Йорк Таймс» («The New York Times») [33] і то відносно ситуації в Європі [15]. 

Однак, попри часте і широке використання, термін «ісламофобія» є предметом постійних 

дискусій. Більш того, ставиться під сумнів доречність введення цього терміну та правомірність 

його використання. Противники застосування терміну звертають увагу на низку проблем у його 

використанні, що пов’язані з концептуальними та лінгвістичними недоліками. По-перше, це 

значні розбіжності з приводу визначення критеріїв, за якими можна стверджувати, що ті чи інші 

дії, дискурс, практика, поведінка можуть бути визначені як ісламофобські; а, по-друге, 

етимологічні складові терміну («іслам» – назва світової релігії та «фобія» від грец. «φόβος» – 

страх, побоювання (у складних словах відповідає поняттям «нетерпимість», «боязнь» [7, с. 715], 

отже «ісламофобія» буквально означає «побоювання ісламу», «нетерпимість до ісламу», що у 

сучасному дискурсі означає ірраціональний страх, тобто те, чого не слід боятися) не 

відповідають у повній мірі тому феномену, який він повинен позначати. Для опису дискримінації 

та пересудів, з якими стикаються мусульмани, вони надають перевагу вживанню альтернативних 

термінів, у яких не йдеться про страх: «антиісламська ненависть», «антиісламський ухил», 

«антимусульманські настрої» та ін. Дехто з експертів пропонує термін ісламофобія замінити на 

мусульманофобію, оскільки ворожість спрямована на мусульман як на людей, а не на релігію як 

таку [17]. Висловлюється думка щодо недостатності терміну ісламофобія через те, що він 

передбачає превалювання релігійної дискримінації, коли інші форми дискримінації (такі як 

расова або класова) можуть бути більш актуальними; наголошується, що застосування терміну 

«мусульманофобія» підкреслить соціальний аспект страху, який супроводжує ісламофобію та 

зосередить увагу на досліджені впливу соціально-економічних проблем, владних відносин, 

політичних питань, міжнародних конфліктів та ін., на упереджене ставлення до мусульман [19, с. 

29]. На значні проблеми, пов’язані з використанням терміну ісламофобія, зокрема з перешкодами 

для конструктивного діалогу, вказує і директор «Раннімід траст» («Runnymede Trust») у 1991-

1996 рр. та редактор звіту по ісламофобії Р. Річардсон (R. Richardson) [30]. Одним із 

найвираженіших заперечень проти терміну «ісламофобія» є твердження, що він штучно 

створений, вигаданий екстремістами з числа мусульман для виправдання своєї екстремістської 
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діяльності. Так, приміром, на думку американської консервативної організації «Центр свободи 

Девіда Горовица» (David Horowitz Freedom Center ) даний термін був винайдений і поширений на 

початку 90-х років минулого століття Міжнародним інститутом ісламської думки як кліше з 

метою клеймування критики та будь-якої аналітики ісламу [24, с. 15]. Висловлюється 

припущення, що термін «ісламофобія» скопійований із терміна ксенофобія з метою зробити 

іслам недоторканим об’єктом під загрозою бути звинуваченим у расизмі [23]. 

Ті, хто виступає за використання терміну «ісламофобія», наполягають, що дискримінація, 

стигматизація, пересуди мусульман – це постійна проблема, яка часто залишається поза увагою 

у західному суспільстві. Тому потрібен термін, який буде ці ситуації описувати, а, як 

продемонстрували дослідження антисемітизму, етимологічні складові слова не обов’язково 

вказують на його повне значення, а також на те, як воно застосовується [13, с. 7]. Наступним є 

аргумент, що термін ісламофобія, як і терміни антисемітизм та расизм, покликаний 

мобілізувати опозицію до існуючих форм несправедливості [31, с. 14]. Рухи проти 

дискримінації не починаються, поки не з’явиться загальноприйнятий ярлик, який об’єднає під 

одним прапором усі форми цих забобонів, зауважують П. Готтшалк (P. Gottschalk) і Г. Грінберг 

(G. Greenberg) [22]. Отже, на думку прихильників, термін «ісламофобія» аналогічно термінам 

«сексизм», «расизм», «антисемітизм», насамперед покликаний звертати увагу на упередження 

та невиправдану дискримінацію мусульман, слугувати потужним інструментом для 

заперечення антимусульманських настроїв, [10, с. 9], [30]. У функціональному сенсі цей термін 

розглядається як дескриптор, який може бути використаний для позначення всіх історичних та 

парадигмальних антимусульманських та антиісламських явищ, релігійної, політичної, класової 

і расової дискримінації [16, с. 24]. 

Сучасні визначення поняття «ісламофобія» у науковій літературі суттєво різняться за своїм 

змістовим наповненням. Складність формулювання, зазвичай, пов’язана як із розмитістю 

уявлень щодо цього феномену (висловлюється припущення, що внаслідок історичної еволюції 

феномену доречно говорити про «ісламофобії» [32, с. 3]) так і з труднощами з’ясування 

теоретичного простору (об’єму та змісту поняття), який охоплює ісламофобія. Деякі вчені, 

визначаючи ісламофобію, пов’язують її з расизмом, хоч правомірність такого зв’язку і 

дискутується науковцями. Про ісламофобію як антимусульманський расизм ідеться у 

щорічному звіті з ісламофобії Фонду політичних, економічних та соціальних досліджень 

(SETA). На думку редакторів звіту Е. Байраклі (E. Bayrakli) та Ф. Хафеза (F. Hafez), 

ісламофобія є прагненням панівною групою людей захопити, стабілізувати та розширити свою 

владу, визначивши хлопчика для побиття – реального або вигаданого – і, виключити його з 

ресурсів/прав дефініції сконструйованого «ми». Ісламофобія діє шляхом побудови статичної 

«мусульманської» ідентичності, яка описується негативними термінами і узагальнюється для 

всіх мусульман. Водночас, ісламофобські образи мінливі і різняться в різних контекстах, тому 

що ісламофобія говорить нам більше про ісламофоба, ніж про мусульман/іслам…, ісламофобія 

є проблемою інституціонального расизму»[13, с.7, 9].  

До 70-х років минулого століття расизм вважався спадщиною ідеологій, утворених у 

минулому. Породжений епохою колоніалізму «класичний» расизм підкреслював існування 

(реальне або уявне) фізичних особливостей (колір шкіри, тип волосся, будова тіла, риси обличчя, 

форма голови та ін.), на основі яких робився висновок про неповноцінність намічених груп, 

чинилася їх дискримінація, експлуатація та підпорядкування. Однак ідеї і практики расизму, як і 

будь-які інші соціальні відносини, еволюціонують у часі та просторі, до того ж змінюють свої 

форми залежно від історичного, культурного, географічного і політичного контекстів. Останні 

десятиліття фахівці відзначають появу «нового» расизму у більш обережних, латентних, 

«м’яких» формах (символічний расизм, культурний расизм, диференціюючий та ін.), оскільки 

цей феномен засуджується та вважається неприпустимим в умовах демократії. Відповідно між 

класичними виразами расизму та його сучасними формами існує велика дистанція, яка все 

більше відноситься до висновків та установок у повсякденному житті, ідей «відмінності» та 

несумісності культур. На відміну від «класичного» расизму, «новий» вид расизму описує свої 

цілі і жертви як культурно відмінні і, безумовно, принципово нездатні інтегруватися в 
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суспільство, розділяти цінності домінуючої групи, та ставить за мету захист європейського 

способу життя від «іноземного впливу» з боку іммігрантів, намагається загнати свої жертви у ще 

більшу ексклюзію, в економічну нерівність та соціальну несправедливість. Але його головна 

функція – тримати їх на відстані, відштовхувати їх та, можливо, навіть виправдовувати вимоги їх 

вигнання [3, с. 16]. «Новий расизм» припускає, що релігія – це не просто особиста справа, а 

скоріше приналежність за народженням (неминучий наслідок місця народження і/або соціалізації 

людини). Незважаючи на те, що релігія не є природною ознакою, такою як раса чи стать, а щось 

набуте протягом життя людини, багато хто сприймає її як ідентичність, отриману при 

народженні. Оскільки ідентичність значною мірою залежить від сприйняття, то позиція панівної 

групи є визначальною і тому не можна просто відокремитися від одновірців громади, 

відмовляючись від релігії. Саме тому, незалежно від їхнього особистого сприйняття, людей 

жорстко класифікують як індусів або мусульман в Індії, протестантів чи католиків в Ірландії. 

Отже, мусульман в Європі, які не є ревно віруючі, все ще можуть вважати такими через гадану 

приналежність таких осіб до громади [19, c. 35]. Таким чином, з огляду на нинішні прояви 

расизму ісламофобія постає як його «особлива» форма [32, c. 4], яка об’єднує не тільки расу, а й 

етнічну приналежність, мову, культуру та релігію водночас. У випадку з ісламом такі слова як 

«войовничі, нецивілізовані, гнітючі, варварські, авторитарні, розпутні та насильницькі», 

використовуються для зображення релігійних переконань і культурних практик мусульман. 

«Расово нижчі» поступово замінювалися на «релігійно нижчі». У цьому сенсі неможливо 

відокремити ісламофобію від етнічної та расової ненависті до арабів, азіатів і негрів [27, с. 11]. 

Визначення расизму, надане Європейською комісією Ради Європи проти расизму та 

нетерпимості (ЕКРН), підтверджує, що мусульмани піддаються дискримінації на основі усіх 

елементів расизму разом узятих. Відповідно до Загальної Політичної Рекомендації ЄКРН № 7 від 

грудня 2002 року «расизм» означає «переконання в тому, що таке підґрунтя як раса, колір, мова, 

релігія, національність або національне чи етнічне походження виправдовують зневагу до особи 

чи групи осіб або поняття вищість особи або групи осіб» [27, с. 11]. У цьому ж документі 

визначено «безпосередню расову дискримінацію» як «будь-яке диференційоване ставлення на 

такій основі, як раса, колір, мова, релігія, національність або національне чи етнічне походження, 

яка не має об'єктивного та обґрунтованого виправдання» [27, с. 11]. 

Звертається увага і на зв’язок між ісламофобією та антисемітизмом. Визнаючи особливості 

та відмінності кожного дискримінаційного явища, дослідник проблем ісламофобії К. Аллен 

(C. Allen) пропонує визначення ісламофобії аналогічно визначенню антисемітизму, прийняте 

Міжнародним альянсом пам’яті жертв Голокосту (IHRA). Ісламофобія – певне сприйняття 

мусульман, яке може бути виражено як ненависть до мусульман. Риторичні та фізичні прояви 

ісламофобії спрямовані на мусульманських або немусульманських осіб і/або їх власність, на 

мусульманські громадські установи та релігійні споруди [10, с. 3, 7]. 

Враховуючи когнітивні та емоційні компоненти П. Готтшалк (P. Gottshalk) і Г. Грінберг 

(G. Greenberg) відзначають, що термін ісламофобія відображає глибоко вкорінену соціальну 

тривогу щодо ісламу та мусульманської культури, яка в значній мірі не досліджена [22, c. 

5]. Є. Блейх (E. Bleich) визначає цей термін як «не вибіркове негативне ставлення або 

емоції, спрямовані на іслам або мусульман» [14, c. 1585]. Як надуманий страх чи 

упередження, спричинені існуючою євроцентричною та орієнталістською глобальною 

структурою влади, розглядають ісламофобію дослідники Центру по вивченню раси та 

гендера Каліфорнійського університету в Берклі (The Center for Race and Gender, University 

of California, Berkeley). Вона спрямована на уявну чи реальну мусульманську загрозу, 

зберігаючи та розширюючи існуючі розбіжності в економічних, політичних, соціальних та 

культурних відношеннях, водночас раціоналізуючи необхідність розгортання насильства як 

засобу досягнення «цивілізаційної реабілітації» цільових громад (мусульманських або 

протилежних). Ісламофобія знову вводить та підтверджує глобальну расову структуру, 

завдяки якій підтримуються та розширюються диспропорції розподілу ресурсів [18]. 

На міжнародному рівні у повідомленні Спеціального доповідача ООН із сучасних форм 

расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов’язаної з ними нетерпимості ісламофобія 
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визначається як «безпідставна ворожість та страх перед ісламом та, як наслідок, страх і 

неприязнь до всіх мусульман або більшості з них». [Ісламофобія] також відноситься до 

практичних наслідків цієї ворожості з точки зору дискримінації, упередженості та 

несправедливого ставлення, через які мусульмани (особи та громади) є жертвами та 

виключеними з найважливіших політичних і соціальних сфер». В оглядовому звіті з 

ісламофобії від Організації Ісламської Співпраці (ОІС) ісламофобія розглядається як 

«ірраціональний або дуже потужний страх чи нелюбов до ісламу та почуття, ніби 

мусульмани перебувають в облозі та під атакою. Однак ісламофобія виходить далеко за 

межі цього і включає расову ненависть, нетерпимість, упередження, дискримінацію та 

стереотипію. Феномен ісламофобії по своїй суті є релігійною неприязню». У 2005 році 

Радою Європи визначено, що «[ісламофобія є] страх або упереджене ставлення до ісламу, 

мусульман і питань, які стосуються них ... [прийняття] щоденних форм расизму та 

дискримінації або більш жорстоких форм, ісламофобія є порушенням прав людини» 

(EUMC, 2007a, стор. 61) [9, с. 6-7].  

Ісламофобія функціонує як ідеологія; як така, яка вкладена в значну масу 

індивідуальних, суспільних, соціальних та глобальних способів мислення та значень, які 

несуть інформацію про те, що, зазвичай приймається як відоме і зрозуміле про мусульман 

та іслам [9, с. 4]. Вона може приймати різні ідеологічні образи і вбудовуватися в логіку 

інших висловлювань чи дискурсів. Головними стратегіями, якими підкріплюється 

ісламофобія, є заперечення попри неспростовні факти, її існування як явища; «баналізація» 

[6] ісламофобського дискурсу, дифамація, негативне ставлення до мусульман та ісламу в 

цілому, яке проявляється відкрито та цинічно; продукуванням ісламофобської реальності 

для підсилення ісламофобських настроїв, що виражається у виправданні ісламофобських 

актів, коли їх зростання пояснюється як зрозуміла і навіть легітимна реакція обурених 

громадян «необґрунтованим» дискурсом та «варварською» поведінкою мусульман. Ця 

ідеологічна кореляція дозволяє при засудженні ісламофобії вважати, що жертви є 

відповідальними за дискримінацію та злочини, з якими вони стикаються. Ісламофобія нині 

є однією з важливих складових суспільної свідомості та стає нормою як в американській, 

так і в європейській масовій культурі [20], [21]. 

Висновки. Огляд феномену ісламофобії та виділення основних векторів його осмислення 

доводять складність і суперечливість даної проблеми. Зародження феномена ісламофобії 

пов’язано з хрестовими походами, а вкорінення – із колонізацією. Протягом двадцятого 

століття ісламофобія еволюціонувала від соціально-економічного явища і політичної практики 

переважно в колонізованих країнах до феномену, пов’язаного з глобальними, історичними і 

расовими вимірами. Утім, за весь час дослідження ісламофобії як соціального феномену, спроб 

його понятійної дефініції та змістовної інтерпретації в науковому дискурсі й досі не вироблено 

загально-прийнятного визначення. Через широкий зміст і складнощі в окресленні 

семантичного простору термін «ісламофобія» слугує парасольковим терміном, який 

використовується для позначення негативних настроїв по щодо мусульман, починаючи від 

антиісламських поглядів індивідуума до загальної дискримінації. 

 

Література 
1. Армстронг К. Ислам: краткая история от начала до наших дней / Карен Армстронг; [пер. с англ. М. 

Беловой]. – М.: Эксмо, 2011. – 320 с. 

2. Бернард Л. Ислам и Запад [Електронний ресурс] / Льюис Бернард. – ЛитМир – Режим доступу: 

https://www.litmir.me/br/?b=185581 

3. Вевьерка М. Формирование различий / Мишель Вевьерка // Социологические исследования. – 2005. – 

№ 8. – С. 13 – 24. 

4. Казанова Х. По той бік секуляризації: релігійна та секулярна динаміка нашої глобальної доби / Хосе 

Казанова; [пер. з англ. О. Панича]. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. – 264 с.  

5. Кардини Ф. Европа и ислам: история непонимания / Франко Кардини; [пер. с итал. Е. Смагиной, 

А. Карловой, А. Митрофанова]. – СПб.: «Александрия», 2007. – 332 с. 

https://www.litmir.me/br/?b=185581
http://www.bogoslov.ru/biblio/text/221194/index.html


Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

101 

6. Рада Європи звинуватила Францію у «звиканні» до расизму [Електронний ресурс] // УКРІНФОРМ – 

березень, 2016. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/1974923-rada-evropi-

zvinuvatila-franciu-u-zvikanni-do-rasizmu.html 

7. Словник іншомовних слів / під ред. О.С Мельничука. – Київ: Головна редакція УРЕ, 1974. – 775 с. 

8. Abdellali H. «Islamophobie»: une invention francaise [Electronic resourse] / Abdellali Hajjat et Marwan 

Mohammed – 2012. – Mode of access: http://islamophobie.hypotheses.org/193 

9. Allen C. Political Approaches to Tackling Islamophobia: An «Insider/Outsider» Analysis of the British 

Coalition Government’s Approach between 2010–15 [Electronic resourse] / Chris Allen // Social Sciences – 

2017. – № 6 (3), 77. – Mode of access: http://www.mdpi.com/2076-0760/6/3/77 

10. Allen C. Towards a Working Definition of Islamophobia [Electronic resourse] / Chris Allen. – University of 

Birmingham, 2017. – Mode of access: https://wallscometumblingdown.files.wordpress.com/2017/07/chrisallen-

defining-islamophobia-briefing-paper-july-2017.pdf 

11. Armstrong K. We cannot afford to maintain these ancient prejudices against Islam [Electronic resourse] / Karen 

Armstrong // The Guardian – September, 2006 – Mode of access: https://www.theguardian.com/ 

commentisfree/2006/sep/18/religion.catholicm 

12. As Islamofobia Increases, So Does Use of the Word [Electronic resourse] // Bridge Initiative Team. – May 11, 

2016. – Mode of access: http://bridge.georgetown.edu/as-islamophobia-increases-so-does-use-of-the-word/ 

13. Bayraklı E., Hafez F. European Islamophobia Report 2015 [Electronic resourse] / Enes Bayraklı, Farid Hafez – 

Istanbul, SETA, 2016. – Р. 5 – 10. – Mode of access: http://www.islamophobiaeurope.com/ 

14. Bleich E. What is islamophobia and how much is there? Theorizing and measuring an emerging comparative 

concept / Erik Bleich // American Behavioral Scientist – 2011. – Vol. 55 (12), 2011. – P. 1581 – 1600. 

15. Cesari J. Securitization and Religion Divides in Europe. State of the Art [Electronic resourse] / J. Cesari, 

P. DeWan – 2005. – Mode of access: http://www.euro-islam.info/wp-content/uploads/pdfs/state_of_the_art.pdf 

16. Сesari J. Islamophobia in the West: A Comparison between Europer and the Uniated Staites [Electronic 

resourse] / J. Сesari // Islamophobia the Challenge of Pluralism in the 21st Century – Editer by John L. 

Esposito and Ibrahim Kalin. – OXFORD, 2011. – Р. 21 – 46. – Mode of access: 

https://ru.scribd.com/document/280798536/John-L-Esposito-Ibrahim-Kalin-Islamophobia-the-Challenge-of-

Pluralism-in-the-21st-Century 

17. Сheng J. Islamophobia, Muslimophobia or racism? Parliamentary discourses on Islam and Muslims in debates on the 

minaret ban in Switzerland [Electronic resourse] / Jennifer E. Сheng // SAGE journals – 2015. – Vol. 26. – P. 562 – 

586. – Mode of access: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0957926515581157 

18. Defining «Islamophobia» [Electronic resourse] / The Center for Race and Gender, University of California, Berkeley. – 

Mode of access: http://crg.berkeley.edu/research-projects/islamophobia-research-documentation-project/ 

19. Erdenir B. Islamophobia qua racial discrimination. Muslimophobia [Electronic resourse] / Burac Erdenir. –

 Mode of access: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.9273&rep=rep1&type=pdf 

20. Esposito J. L. An Apocalyptic New Normal [Electronic resourse] / John L. Esposito // Oxford Islamic Studies 

Online. – June, 2017. – Mode of access: http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/editor_letter.html 

21. Esposito J. Why Have We Normalized Islamophobia? [Electronic resourse] / John Esposito // OUPblog, 

2015. – Mode of access: https://blog.oup.com/2015/12/oiso-islamophobia/#sthash.dw5Y2YB5.dpuf 

22. Gottshalk P., Islamophobia: Making Muslims the Enemy / Peter Gottshalk , Gabriel Greenberg – Lanham: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2008. – 179 pp.  

23. Hajjat A. «Islamophobie»: une invention francaise [Electronic resourse] / Abdellali Hajjat, Marwan 

Mohammed – 2012. – Mode of access: http://islamophobie.hypotheses.org/193 

24. Horowitz D. Islamophobia: Thought Crime of the Totalitarian an Future [Electronic resourse] / David 

Horowitz, Robert Spenser – David Horowitz Freedom Center, 2011. – Mode of access: 

http://www.discoverthenetworks.org/viewSubCategory.asp?id=777https://ru.scribd.com/document/28079853

6/John-L-Esposito-Ibrahim-Kalin-Islamophobia-the-Challenge-of-Pluralism-in-the-21st-Century 

25. Islamofobia: A Challenge For Us All / Report of the Runnymede Trust Commission on British Muslims and 

Islamophobia. – London: Runnymede Trust, 1997. – 69 р. 

26. Islamophobia: the challenge of pluralism in the 21st century / [edited by J. L. Esposito and I. Kalin]. – 

Oxford University Press, 2011. – 236 р.  

27. Kalin I. Islamophobia and the Limits of Multiculturalism [Electronic resourse] / Ibrahim Kalin // 

Islamophobia the Challenge of Pluralism in the 21st Century – Editer by John L. Esposito and Ibrahim Kalin. – 

OXFORD, 2011. – Р. 3 – 20. – Mode of access: https://ru.scribd.com/document/280798536/John-L-Esposito-

Ibrahim-Kalin-Islamophobia-the-Challenge-of-Pluralism-in-the-21st-Century  

28. Quellien A. La Politique Musulmane Dans L’Afrique Occidentale Francaise / Alain Quellien – Paris: 

É. Larose, 1910. – 278 p. 

29. Religion and Politics: Contention and Consensus [Electronic resourse] / Pew Research Center, 2003. – Mode 

of access: http://www.people-press.org/2003/07/24/iv-changing-perceptions-of-islam/ 

30. Richardson R. Islamophobia or anti-Muslim racism – or what? concepts and terms revisited [Electronic 

resourse] / Robin Richardson. – Mode of access: http://www.insted.co.uk/anti-muslim-racism.pdf 

31. Sayyid. S. A Measure of Islamophobia / S. Sayyid // Islamophobia Studies Jurnal – Spring 2014. – vol. 2, No. 

1. – Р. 10 – 25. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/1974923-rada-evropi-zvinuvatila-franciu-u-zvikanni-do-rasizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/1974923-rada-evropi-zvinuvatila-franciu-u-zvikanni-do-rasizmu.html
http://islamophobie.hypotheses.org/193
http://www.mdpi.com/search?authors=Chris%20Allen&orcid=
http://www.mdpi.com/2076-0760/6/3/77
https://wallscometumblingdown.files.wordpress.com/2017/07/chrisallen-defining-islamophobia-briefing-paper-july-2017.pdf
https://wallscometumblingdown.files.wordpress.com/2017/07/chrisallen-defining-islamophobia-briefing-paper-july-2017.pdf
https://www.theguardian.com/commentisfree/2006/sep/18/religion.catholicm
https://www.theguardian.com/commentisfree/2006/sep/18/religion.catholicm
http://bridge.georgetown.edu/as-islamophobia-increases-so-does-use-of-the-word/
http://www.islamophobiaeurope.com/
http://www.euro-islam.info/wp-content/uploads/pdfs/state_of_the_art.pdf
https://ru.scribd.com/document/280798536/John-L-Esposito-Ibrahim-Kalin-Islamophobia-the-Challenge-of-Pluralism-in-the-21st-Century
https://ru.scribd.com/document/280798536/John-L-Esposito-Ibrahim-Kalin-Islamophobia-the-Challenge-of-Pluralism-in-the-21st-Century
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0957926515581157
http://crg.berkeley.edu/research-projects/islamophobia-research-documentation-project/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.9273&rep=rep1&type=pdf
http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/editor_letter.html
https://blog.oup.com/2015/12/oiso-islamophobia/#sthash.dw5Y2YB5.dpuf
http://islamophobie.hypotheses.org/193
https://ru.scribd.com/document/280798536/John-L-Esposito-Ibrahim-Kalin-Islamophobia-the-Challenge-of-Pluralism-in-the-21st-Century
https://ru.scribd.com/document/280798536/John-L-Esposito-Ibrahim-Kalin-Islamophobia-the-Challenge-of-Pluralism-in-the-21st-Century
https://ru.scribd.com/document/280798536/John-L-Esposito-Ibrahim-Kalin-Islamophobia-the-Challenge-of-Pluralism-in-the-21st-Century
https://ru.scribd.com/document/280798536/John-L-Esposito-Ibrahim-Kalin-Islamophobia-the-Challenge-of-Pluralism-in-the-21st-Century
http://www.people-press.org/2003/07/24/iv-changing-perceptions-of-islam/
http://www.insted.co.uk/anti-muslim-racism.pdf


Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

102 

32. Selod S. The Racialization of Muslims: Empirical Studies of Islamophobia [Electronic resourse] / Saher 

Selod, Steve Garner // Critical Sociology – July, 2014. – P. 1 – 11. – Mode of access: 

https://www.researchgate.net/publication/275431639_The_Racialization_of_Muslims_Empirical_Studies_of

_Islamophobia 

33. Views of Muslim-Americans Hold Steady After London Bombings [Electronic resourse] / Pew Research 

Center, 2005.– Mode of access: http://www.people-press.org/2005/07/26/views-of-muslimamericans-hold-

steady-after-london-bombings/1/ 

 

Literatura 
1. Armstrong K. Islam: kratkaya istoriya ot nachala do nashih dnej / Karen Armstrong; [per. s angl. M. Belovoj]. – M.: 

EHksmo, 2011. – 320 s. 

2. Bernard L. Islam i Zapad [Elektronnij resurs] / L'yuis Bernard. – LitMir – Rezhim dostupu: 

https://www.litmir.me/br/?b=185581 

3. Vev'erka M. Formirovanie razlichij / Mishel Vev'erka // Sociologicheskie issledovaniya. – 2005. – № 8. – S. 13 – 24. 

4. Kazanova X. Potojbik sekulyaryzaciyi: religijna ta sekulyarna dynamika nashoyi globalnoyi doby / Xose 

Kazanova; [per. z angl. O. Panycha]. – K.: DUX I LITERA , 2017. – 264 s.  

5. Kardini F. Evropa i islam: istoriya neponimaniya / Franko Kardini; [per. s ital. E. Smaginoj, A. Karlovoj, 

A. Mitrofanova]. – SPb.: «Aleksandriya», 2007. – 332 s. 

6. Rada Yevropy zvynuvatyla Franciyu u «zvykanni» do rasyzmu [Elektronnyj resurs] // UKRINFORM – 

berezen, 2016. – Rezhym dostupu: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/1974923-rada-evropi-zvinuvatila-

franciu-u-zvikanni-do-rasizmu.html 

7. Slovnyk inshomovnyx sliv / pid red. O.S Melnychuka. – Kyyiv: Golovna redakciya URE, 1974. – 775 s. 

8. Abdellali H. «Islamophobie»: une invention francaise [Electronic resourse] / Abdellali Hajjat et Marwan 

Mohammed – 2012. – Mode of access: http://islamophobie.hypotheses.org/193 

9. Allen C. Political Approaches to Tackling Islamophobia: An «Insider/Outsider» Analysis of the British 

Coalition Government’s Approach between 2010–15 [Electronic resourse] / Chris Allen // Social Sciences – 

2017. – № 6 (3), 77. – Mode of access: http://www.mdpi.com/2076-0760/6/3/77 

10. Allen C. Towards a Working Definition of Islamophobia [Electronic resourse] / Chris Allen. – University of 

Birmingham, 2017. – Mode of access: https://wallscometumblingdown.files.wordpress.com/2017/07/chrisallen-

defining-islamophobia-briefing-paper-july-2017.pdf 

11. Armstrong K. We cannot afford to maintain these ancient prejudices against Islam [Electronic resourse] / 

Karen Armstrong // The Guardian – September, 2006 – Mode of access: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2006/sep/18/religion.catholim 

12. As Islamofobia Increases, So Does Use of the Word [Electronic resourse] // Bridge Initiative Team. – May 11, 2016. – 

Mode of access: http://bridge.georgetown.edu/as-islamophobia-increases-so-does-use-of-the-word/ 

13. Bayraklı E., Hafez F. European Islamophobia Report 2015 [Electronic resourse] / Enes Bayraklı, Farid Hafez – 

Istanbul, SETA, 2016. – Р. 5 – 10. – Mode of access: http://www.islamophobiaeurope.com/ 

14. Bleich E. What is islamophobia and how much is there? Theorizing and measuring an emerging comparative 

concept / Erik Bleich // American Behavioral Scientist – 2011. – Vol. 55 (12), 2011. – P. 1581 – 1600. 

15. Cesari J. Securitization and Religion Divides in Europe. State of the Art [Electronic resourse] / J. Cesari, P. DeWan –

 2005. – Mode of access: http://www.euro-islam.info/wp-content/uploads/pdfs/state_of_the_art.pdf 

16. Сesari J. Islamophobia in the West: A Comparison between Europer and the Uniated Staites [Electronic 

resourse] / J. Сesari // Islamophobia the Challenge of Pluralism in the 21st Century – Editer by John L. 

Esposito and Ibrahim Kalin. – OXFORD, 2011. – Р. 21 – 46. – Mode of access: 

https://ru.scribd.com/document/280798536/John-L-Esposito-Ibrahim-Kalin-Islamophobia-the-Challenge-of-

Pluralism-in-the-21st-Century 

17. Сheng J. Islamophobia, Muslimophobia or racism? Parliamentary discourses on Islam and Muslims in debates on the 

minaret ban in Switzerland [Electronic resourse] / Jennifer E. Сheng // SAGE journals – 2015. – Vol. 26. – P. 562 –

 586. – Mode of access: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0957926515581157 

18. Defining «Islamophobia» [Electronic resourse] / The Center for Race and Gender, University of California, Berkeley. – 

Mode of access: http://crg.berkeley.edu/research-projects/islamophobia-research-documentation-project/ 

19. Erdenir B. Islamophobia qua racial discrimination. Muslimophobia [Electronic resourse] / Burac Erdenir. –

 Mode of access: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.9273&rep=rep1&type=pdf 

20. Esposito J. L. An Apocalyptic New Normal [Electronic resourse] / John L. Esposito // Oxford Islamic Studies 

Online. – June, 2017. – Mode of access: http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/editor_letter.html 

21. Esposito J. Why Have We Normalized Islamophobia? [Electronic resourse] / John Esposito // OUPblog, 

2015. – Mode of access: https://blog.oup.com/2015/12/oiso-islamophobia/#sthash.dw5Y2YB5.dpuf 

22. Gottshalk P., Islamophobia: Making Muslims the Enemy / Peter Gottshalk , Gabriel Greenberg – Lanham: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2008. – 179 pp.  

23. Hajjat A. «Islamophobie»: une invention francaise [Electronic resourse] / Abdellali Hajjat, Marwan 

Mohammed – 2012. – Mode of access: http://islamophobie.hypotheses.org/193 

https://www.researchgate.net/publication/275431639_The_Racialization_of_Muslims_Empirical_Studies_of_Islamophobia
https://www.researchgate.net/publication/275431639_The_Racialization_of_Muslims_Empirical_Studies_of_Islamophobia
http://www.people-press.org/2005/07/26/views-of-muslimamericans-hold-steady-after-london-bombings/1/
http://www.people-press.org/2005/07/26/views-of-muslimamericans-hold-steady-after-london-bombings/1/
http://islamophobie.hypotheses.org/193
http://www.mdpi.com/search?authors=Chris%20Allen&orcid=
http://www.mdpi.com/2076-0760/6/3/77
https://wallscometumblingdown.files.wordpress.com/2017/07/chrisallen-defining-islamophobia-briefing-paper-july-2017.pdf
https://wallscometumblingdown.files.wordpress.com/2017/07/chrisallen-defining-islamophobia-briefing-paper-july-2017.pdf
https://www.theguardian.com/commentisfree/2006/sep/18/religion.catholim
http://bridge.georgetown.edu/as-islamophobia-increases-so-does-use-of-the-word/
http://www.islamophobiaeurope.com/
http://www.euro-islam.info/wp-content/uploads/pdfs/state_of_the_art.pdf
https://ru.scribd.com/document/280798536/John-L-Esposito-Ibrahim-Kalin-Islamophobia-the-Challenge-of-Pluralism-in-the-21st-Century
https://ru.scribd.com/document/280798536/John-L-Esposito-Ibrahim-Kalin-Islamophobia-the-Challenge-of-Pluralism-in-the-21st-Century
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0957926515581157
http://crg.berkeley.edu/research-projects/islamophobia-research-documentation-project/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.9273&rep=rep1&type=pdf
http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/editor_letter.html
https://blog.oup.com/2015/12/oiso-islamophobia/#sthash.dw5Y2YB5.dpuf


Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

103 

24. Horowitz D. Islamophobia: Thought Crime of the Totalitarian an Future [Electronic resourse] / David 

Horowitz, Robert Spenser – David Horowitz Freedom Center, 2011. – Mode of access: 

http://www.discoverthenetworks.org/viewSubCategory.asp?id=777https://ru.scribd.com/document/28079853

6/John-L-Esposito-Ibrahim-Kalin-Islamophobia-the-Challenge-of-Pluralism-in-the-21st-Century 

25. Islamofobia: A Challenge For Us All / Report of the Runnymede Trust Commission on British Muslims and 

Islamophobia. – London: Runnymede Trust, 1997. – 69 р. 

26. Islamophobia: the challenge of pluralism in the 21st century / [edited by J. L. Esposito and I. Kalin]. – 

Oxford University Press, 2011. – 236 р.  

27. Kalin I. Islamophobia and the Limits of Multiculturalism [Electronic resourse] / Ibrahim Kalin // 

Islamophobia the Challenge of Pluralism in the 21st Century – Editer by John L. Esposito and Ibrahim Kalin. – 

OXFORD, 2011. – Р. 3 – 20. – Mode of access: https://ru.scribd.com/document/280798536/John-L-Esposito-

Ibrahim-Kalin-Islamophobia-the-Challenge-of-Pluralism-in-the-21st-Century  

28. Quellien A. La Politique Musulmane Dans L’Afrique Occidentale Francaise / Alain Quellien – Paris: 

É. Larose, 1910. – 278 p. 

29. Religion and Politics: Contention and Consensus [Electronic resourse] / Pew Research Center, 2003. – Mode 

of access: http://www.people-press.org/2003/07/24/iv-changing-perceptions-of-islam/ 

30. Richardson R. Islamophobia or anti-Muslim racism – or what? concepts and terms revisited [Electronic 

resourse] / Robin Richardson. – Mode of access: http://www.insted.co.uk/anti-muslim-racism.pdf 

31. Sayyid. S. A Measure of Islamophobia / S. Sayyid // Islamophobia Studies Jurnal – Spring 2014. – vol. 2, No. 

1. – Р. 10 – 25. 

32. Selod S. The Racialization of Muslims: Empirical Studies of Islamophobia [Electronic resourse] / Saher Selod, 

Steve Garner // Critical Sociology – July, 2014. – P. 1 – 11. – Mode of access: https://www.researchgate.net/ 

publication/275431639_The_Racialization_of_Muslims_Empirical_Studies_of_Islamophobia 

33. Views of Muslim-Americans Hold Steady After London Bombings [Electronic resourse] / Pew Research 

Center, 2005.– Mode of access: http://www.people-press.org/2005/07/26/views-of-muslimamericans-hold-

steady-after-london-bombings/1/ 

 

 

Olena Lavrynovych 

Islamophobia: genesis concept and search of definition 

 

The article analyzes the history of the emergence of the concept of «Islamophobia», attention is 

paid to its early wording and peculiarities of application, modern vectors of understanding this 

phenomenon in academic circles, political and media space are outlined. Different points of view 

regarding the relevance of the term «Islamophobia», its conceptual and linguistic shortcomings, the 

lawfulness of use, and the place in the socio-political discourse are considered. It is emphasized that 

the functioning of many established negative stereotypes and prejudices about Muslims and Islam, the 

complexity and multidimensionality of manifestations of the phenomenon of Islamophobia, the 

difficulty in clarifying the theoretical space (the volume and content of the concept) complicate the 
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 (Тернопіль) 

 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У БАПТИСТСЬКИХ І П’ЯТИДЕСЯТНИЦЬКИХ 

ГРОМАДАХ  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ І ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

 (1965-1975 рр.) 

 

У статті на основі порівняльного аналізу досліджено діяльність як зареєстрованих 

(ВРЄХБ), так і незареєстрованих (ЄХБ) баптистських громад, а також нелегальних 

п’ятидесятницьких громад і груп (ХВЄ) у вищезазначених областях і роках. 

Розкрито причини змін кількості громад та чисельності віруючих у них. Висвітлено 

різнобічні фактори, які впливали на трансформаційні процеси. Зокрема, досліджено, що на 

їхнє збільшення мали вплив: активна місіонерська робота серед населення провідників 

громад; недостатня, здебільшого, атеїзація суспільства, особливо у протестантському 

середовищі, партійних, радянських і державних органів влади; слабкий вплив у соціумі як 

легальної РПЦ, так і нелегальної УГКЦ. Свідченням цього є зростання чисельності віруючих 

баптистських і п’ятидесятницьких громад на Тернопільщині. Але, якщо ці фактори були 

відсутніми або мали зворотню дію чи вплив, наприклад, на активнішу діяльність підпільної 

УГКЦ чи глибший і ширший контроль за діяльністю баптистських і п’ятидесятницьких 

громад апарату обласного уповноваженого Ради у справах релігій, місцевих комісій сприяння 

за дотриманням законодавства про релігійні культи, адміністративних комісій при 

виконкомах районних, міських, сільських, селищних рад депутатів трудящих, застосування 

карними органами статті 138 Кримінального кодексу УРСР, то це були одними із тих 

чинників, які впливали на спад чисельності віруючих у таких громадах або на більш-менш 

стабільну чисельність у них, наприклад, на Івано-Франківщині.  

Проведено критичний аналіз щодо обліку кількості цих громад і чисельності у них 

віруючих, які проводили уповноважені Ради у справах релігій даних областей, внаслідок 

якого виявлено як суб’єктивність, так і об’єктивність даних уповноважених в окремих, але 

важливих аспектах їхнього обліку, що для дослідження має суттєве значення у контексті 

достовірності, починаючи із геуристики, її аналізу, синтези і висновків. 

Розкрито причини і наслідки щодо дозволу державною владою із 1969 року реєстрації із 

автономною діяльністю помісних церков-громад, в т. ч. нелегальних п’ятидесятницьких, за 

умови відмови ними у практичному служінні від деяких аспектів із віровчення, які державна 

влада вважала неприйнятними, т. зв. «бузувірськими». І, якщо деякі громади ХВЄ в Україні 

зареєструвалися, зокрема в Західній Україні громада м. Чернівці, то у зазначених областях 

п’ятидесятники зайняли вичікувальну тактику, зміст якої висвітлено у дослідженні. 

Ключові слова: протестантизм, баптизм, п’ятидесятництво, легальність, нелегальність, 

реєстрація, громади, віруючі, кількість, чисельність, населені пункти. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Протестантизм, зокрема такі його пізні 

напрямки як баптизм і п’ятидесятництво, займають одне із чільних місць на 

поліконфесійній мапі України як за своїм впливом і роллю в українському суспільстві, так і 

за кількістю громад та чисельністю віруючих. Але в релігієзнавчій історіографії 

вищезазначені аспекти, особливо у галицьких областях щодо діяльності цих конфесій, 

трансформаційних процесах у них у період панування тут радянської атеїстичної влади, 

висвітлені недостатньо. 

У більшості наукових досліджень простежується своєрідний розрив як хронологічний, так 

і географічний: висвітлено їхню діяльність у міжвоєнний період (у 1920–1930-х рр.), згодом, 

почасти, – у роки Другої світової війни і нарешті – у післявоєнні, але в останньому – не 

охоплено усю територію України, а саме – галицький регіон. Тому, враховуючи таку важливу 

прогалину їхньої діяльності у минулому, неможливо у всій повноті мати масштабне і 
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комплексне розуміння діяльності баптистських і п’ятидесятницьких конфесій в сучасних 

умовах, зокрема в аспекті державно-церковних відносин. Саме тому проблеми діяльності 

громад ЄХБ і ХВЄ, ставлення державних органів влади до них, конфесійні трансформації в 

громадах цих конфесій галицьких областей у зазначених роках є актуальними. 

Метою дослідження є аналіз діяльності легальних (зареєстрованих) громад ВРЄХБ, 

незареєстрованих – ЄХБ і нелегальних – ХВЄ в Івано-Франківській і Тернопільській 

областях у 1965–1975 роках; ставлення до них органів державної влади; динаміка 

трансформаційних процесів між зазначеними деномінаціями. 

До основних завдань відносимо: розкриття мережі баптистських і п’ятидесятницьких 

громад у зазначених областях у 1965–1975 роках; виявлення кількості цих громад і 

чисельності у них віруючих; висвітлення трансформаційних процесів між ними; 

соціологічно-демографічний аналіз віруючих у громадах; розкриття відносин органів 

державної влади із баптистськими і п’ятидесятницькими громадами тощо. 

Аналіз останніх досліджень. Означену проблему досліджували: В. Балух, В. Войналович, 

С. Головащенко, В. Єленський, А. Колодний, П. Кралюк, В. Любащенко, Ю. Решетніков, 

С. Санніков, В. Франчук, М. Черенков, П. Яроцький та ін. 

Виклад основного матеріалу. У другій половині 1960-х років чисельність віруючих 

Всесоюзної Ради Євангелистів Християн-Баптистів (ВРЄХБ) у Тернопільській, як і 

Львівській областях, хоча й повільно, але зростала. До речі, подібність була, в даному 

контексті, ще й у зазначеній кількості громад і чисельності віруючих у цих областях. 

У зазначеному періоді на Львівщині налічувалося 35 громад і 2985 віруючих легальної 

ВРЄХБ та 6 громад і 280 віруючих нелегальної Ради Церков ЄХБ [9, арк. 1], а в Тернопільській 

області наприкінці 1966 року – 37 громад ВРЄХБ із чисельністю 3092 віруючих і 43 

наближеними, котрі мешкали у 160 населених пунктах області [10, арк. 50], тобто у кожному 

восьмому, та діяли 3 незареєстровані баптистські громади із чисельністю 175 віруючих [10, 

арк. 60]. Але на відміну від Львівщини, на Тернопільщині ще діяли й незареєстровані громади 

Християн Віри Євангелістської, котрих у 1966 році було 26 із загальною чисельністю 480 

віруючих і котрі були сконцентровані у 6 районах області, а саме у Бережанському (120 осіб у 

9 населених пунктах), Бучацькому (відповідно 223 і 8), Лановецькому (33 і 4), 

Підволочиському (46 і 2), Теребовлянському (40 і 2), Шумському (18 і 1) [10, арк. 36, 60], але 

не у 26 населених пунктах, а майже у п’ятидесяти, так як таку кількість громад уповноважений 

сконцентрував на основі близького розміщення населених пунктів, де діяли їхні групи, 

об’єднуючи до найчисельнішої групи котрогось із населених пунктів. 

Власне, це були ті віруючі, які не приєдналися на той час ні до ВРЄХБ, ні до РЦЄХБ. 

Хоча слід зазначити, що в усіх баптистських громадах Тернопільщини близько 80 відсотків 

становили віруючі ХВЄ. І щороку із незареєстрованих громад ХВЄ кілька десятків 

віруючих переходили у зареєстровані громади ВРЄХБ, прагнучи, таким чином, легальної 

діяльності. Так, наприклад, у 1966 році до цих громад приєдналися 50 п’ятидесятників. 

Зазначені 37 громад ВРЄХБ налічували тільки 13 молитовних будинків, решту 

приміщень для проведення своїх молитовних зібрань вони орендували у приватних осіб – 

своїх однодумців. Їхні молитовні зібрання були багаточисельними – середня відвідуваність 

становила близько 90 відсотків, що свідчить про глибоку практикуючу релігійність і 

ефективне служіння активу цих громад, який складався із 38 пресвітерів і 177 

проповідників, при тому, що 28 пресвітерів працювали у різних світських установах. 

Старшим пресвітером у Тернопільській області був Д. Биць. Громади ВРЄХБ знаходилися 

у 10 районах області та у м. Тернопіль. Найбільша концентрація їхніх віруючих і громад 

була у т. зв. волинських районах області, а саме: у Лановецькому – 741 віруючий і 33 

громади; Кременецькому, відповідно – 735 і 38; Шумському – 554 і 32 та у Збаразькому – 

496 і 22 [10, арк. 51]. У тих же районах, із зазначеної кількості громад, налічувалося десять 

найчисельніших громад, чисельність кожної із яких становила від 110 до 170 віруючих. 

Зазначені 37 громад в обліку уповноваженого були ним укрупнені за т. зв. принципом 

сусідства населених пунктів, у яких діяли менш чисельні громади чи групи із обліковим 
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приписом до найчисельнішої із них. Тому реальна їхня мережа охоплювала не 37, у 

відповідності до кількості громад, а понад 160 населених пунктів. 

У цей час тривав розкол у легальному протестантизмі, бо частина віруючих ВРЄХБ, 

будучи незадоволеною вказівками й інструкціями Всесоюзної Ради ЄХБ, створила свій 

«оргкомітет» з метою проведення активної роботи проти ВРЄХБ, яку т. зв. «розкольники» 

вважали такою, що потрапила під вплив державної влади і тому згодом їхній «оргкомітет» 

трансформувався у Раду Церков ЄХБ, яка знайшла своїх прихильників не тільки на Львівщині, 

але й у Тернопільській області, зокрема у громадах Кременецького, Лановецького, Збаразького 

і Шумського районів, хоча жодна із них повністю не приєдналися до РЦЄХБ. 

Тому органам державної влади не вдавалося контролювати не тільки нелегальні та 

незареєстровані громади, але й легальні РЦЄХБ. Державні документи свідчать про те, що 

все-таки РЦЄХБ значної підтримки в області у громадах ВРЄХБ не знайшла. Прикладом є 

те, що у 1967 році чисельність громад ВРЄХБ збільшилася на одну і становила 38 громад із 

чисельністю уже 3190 віруючих [11, арк. 28]. Це відбулося завдяки тому, що 

незареєстрована громада ЄХБ с. Башуки Кременецького району домоглася реєстрації і 

приєдналася до громад ВРЄХБ. 

Із обранням старшим пресвітером громад ВРЄХБ у Тернопільській області Д. Вознюка з 

1969 року актив і віруючі громад дещо активізували свою діяльність, намагаючись якнайбільше 

приймати в лоно своєї конфесії нових членів, розширювати актив громад за рахунок молоді, 

одночасно проводячи серед дітей і юнацтва спеціальну катехизаційну роботу. Тому закономірно, 

що станом на 1 січня 1970 року у зареєстрованих 38 громадах уже налічувалося 3381 віруючий, 

що майже на 200 віруючих більше, ніж в 1967 році, а число населених пунктів, де мешкали 

віруючі ВРЄХБ, становило 162 [12, арк. 32-33]. Як і раніше, найбільша чисельність віруючих і 

громад була у т. зв. волинських районах області. Соціологічно-демографічний аналіз віруючих 

цих громад був такий: 1020 чоловіків, 2342 віруючі мали початкову освіту, 51 – закінчену 

середню, 385 – незакінчену середню і 608 віруючих були неграмотними; близько 1500 віруючих 

належали до конфесії понад 40 років, 1000 віруючих – понад 10 років, і, що характерно, 2500 

віруючих ВРЄХБ (або 80 відсотків) були раніше п’ятидесятниками; актив громад складався із 40 

пресвітерів, 9 дияконів, 189 проповідників та 760 членів «двадцяток»; головним керівним 

органом громад в області була Пресвітерська рада, яка складалася із 7 пресвітерів і тільки 

старший пресвітер Д. Вознюк безпосередньо (професійно) займався релігійною діяльністю, 

натомість інші пресвітери займалися нею у вільний від основної роботи час, із них 10 на 1969 рік 

уже мали закінчені біблійні курси [12, арк. 34]. Тому логічно, що маючи такий чисельний актив 

громад, кількість віруючих у них зростала щорічно, наприклад, у 1969 році громади ВРЄХБ 

поповнилися 153 новими членами, в т. ч. за рахунок приєднання до них кількох десятків 

віруючих із громад ХВЄ.  

Громад ХВЄ на 1 січня 1970 року в області було 24 із чисельністю 381 віруючий, які 

знаходилися у вищезазначених шести районах області і найбільше їх було в Бучацькому 

районі – 7 громад із чисельністю 197 віруючих та у Бережанському – 6 громад із 

чисельністю 107 віруючих [12, арк. 41]. Зменшення загальної чисельності віруючих у 

порівнянні 1970 до 1966 року (за даними обласного уповноваженого Ради у справах релігії) 

на 100 осіб є сумнівним, навіть, якщо врахувати, що кілька десятків із них приєдналися до 

ВРЄХБ, але кількість їхніх громад не зменшилася, а з іншого боку, – не можна припустити, 

щоб їхній актив не проводив місіонерської роботи з метою залучення до конфесії нових 

членів. Імовірно, обласний уповноважений занизив чисельність віруючих ХВЄ, щоб 

відзвітувати керівництву про свою активну атеїстичну роботу, особливо із нелегальними 

конфесіями. А також необхідно врахувати, що діяльність-служіння п’ятидесятницьких 

громад була підпільною, тому сумнівно, щоб обласний уповноважений знав реальну кількість 

їхніх громад і чисельність віруючих. Бо, навіть, якщо із деякими виявленими ним віруючими 

він і проводив т. зв. профілактичні бесіди та агітував їх приєднатися до громад ВРЄХБ, то це 

ще не означало, що йому була повністю відома чисельність віруючих і кількість громад. Ця 

рефлексія свідчить про те, що між обласним уповноваженим з одного боку, та комісіями 
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сприяння за дотриманням законодавства про релігійні культи при виконкомах районних і 

міських Рад депутатів трудящих з другого – не було ефективної синхронізованої співпраці 

щодо реального виявлення кількості громад і чисельності віруючих у нелегальних конфесіях, 

а також їхньої релігійної діяльності, у даному аспекті – у ХВЄ. 

Подібні проблеми обліку стосувалися щодо віруючих ХВЄ і в Івано-Франківській 

області, яких тут налічувалося майже в два рази більше, ніж віруючих ВРЄХБ. Так, станом 

на 1 серпня 1965 року п’ятидесятників в області налічувалося 24 громади: із них 2 групи 

загальною чисельністю 702 віруючих, які мешкали у 51 населеному пункті 7 районів із 14 

та у м. Івано-Франківськ. Найбільша їхня чисельність була у Рогатинському (233 віруючих, 

8 громад і 20 сіл), Галицькому (227 віруючих, 7 громад і 17 сіл) і Тлумацькому (131 

віруючих, 4 громади і 5 сіл) районах [4, арк. 1]. 

Загальний соціологічно-демографічний аналіз цих віруючих показав такий їхній стан: 

339 сімей, в яких налічувалося 244 чоловіків, 453 жінки і 162 дитини [4, арк. 1]. У першому 

кварталі 1967 року в області нараховувалися 24 громади ХВЄ із чисельністю 674 віруючих; 

найбільше їх було в Рогатинському – 237 віруючих, Галицькому – 186 і в Тлумацькому – 

106 районах [4, арк. 15]. На це незначне зменшення їхньої чисельності вплинула та ж сама 

проблема –точного обліку обласним уповноваженим, що й у Тернопільській області. Отож, 

внаслідок детальнішого обліку, який було уповноваженим проведено у 1966 році, їхня 

чисельність зменшилася на 22 віруючих, що було виявлено у Галицькому районі. 

П’ятидесятники підтримували зв’язки між своїми громадами, молитовні зібрання проводили 

в будинках одновірців, але активності щодо реєстрації своїх громад у ті роки не проявляли, 

а також не намагалися, навіть під агітаційним тиском уповноваженого, приєднуватися до 

громад ВРЄХБ. Ці зареєстровані баптистські громади упродовж зазначених років мали 

стабільну кількість – 7, але різну чисельність віруючих, яку слід віднести до проблеми 

їхнього обліку обласним уповноваженим. Наприклад, у 1965 році їхня чисельність, за 

даними обласного уповноваженого Ради у справах релігій А. Атаманюка, становила 511 

віруючих [2, арк. 17], у 1966 р. – 491 [6, арк. 7-8], у 1967 р. – 492 [7, арк. 158-160], у 1968 р. – 

518 [8, арк. 14], у 1969 р. – 530 [1, арк. 16-19]. Твердити, що ці дані є точними, – 

неможливо. Наприклад, за даними із вищезазначеного джерела, у 1968 р. налічувалося 518 

віруючих ХВЄ, але із іншого джерела того ж уповноваженого за назвою «Статистичний звіт 

про наявність релігійних об’єднань, служителів культу, обслуговчого персоналу, членів 

виконавчих органів в Івано-Франківській області за 1967 рік», а, власне, станом на 1 січня 

1968 року, налічувалося 408 віруючих [3, арк. 19], чисельність яких уповноважений заніс до 

графи із промовистим змістом – «приблизна кількість віруючих». Якщо порівняти цю 

чисельність за 1967 рік – 492 віруючих, чи за 1968 рік – 518 віруючих, то отримаємо значну 

різницю. Отож, слід враховувати, що дані щодо чисельності віруючих не тільки ХВЄ, але й 

інших конфесій чи релігій із архівних джерел релігійних фондів як обласних державних 

архівів, так і загальноукраїнських, які (фонди) стосуються радянського періоду, – є, м’яко 

кажучи, приблизними. Але тим не менше, маючи на увазі такий контекст критичного 

аналізу, та не маючи інших фактичних джерел, бо конфесійні джерела ще більш 

тенденційно-суб’єктивні, продовжимо спиратися на дані релігійних фондів, де 

об’єктивність даних не викликатиме сумнівів. Наприклад, у вищезазначеному 

«Статистичному звіті…» подано, що 7 зареєстрованих громад ВРЄХБ обслуговували 7 

зареєстрованих пресвітерів, вік трьох із них становив від 40 до 60 років, а чотирьох – понад 

60 років й усі вони мали початкову світську освіту, і на всі ці громади налічувалися 42 

члени виконавчих органів і ревізійних комісій [3, арк. 19]. 

Для віруючих ВРЄХБ Івано-Франківщини, а також Чернівеччини 18-19 лютого 1968 

року у м. Чернівці за присутності 71 віруючого, в основному пресвітерів громад даних 

областей, відбулася важлива в організаційному аспекті нарада. На ній головував помічник 

старшого пресвітера ВРЄХБ в Україні Ф. Р. Астахов, а членами президії наради були: 

помічник старшого пресвітера ВРЄХБ в Україні М. В. Мельник, в. о. старшого пресвітера 

ВРЄХБ у Чернівецькій та Івано-Франківській областях А. О. Лисюк і пресвітер громади 
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ВРЄХБ м. Чернівці К. С. Седлецький. Згідно повістки наради, розглянули питання звіту про 

роботу Акима Олексійовича Лисюка, на той час виконувача обов’язків ст. пресвітера у 

згаданих областях, за період із 1 березня 1967 року до 1 лютого 1968 року, яку оцінили на 

«добре». Слід зазначити, що до нього ст. пресвітером служив Зенон Миколайович Голик, 

якого було звільнено із цієї посади і навіть відлучено із конфесії за дії, які суперечать 

уставній основі і напрямкам розвитку баптистських громад. З. М. Голик належав до 

Окунської громади, тож учасники наради постановили просити пресвітера цієї громади В. І. 

Блошка у найближчий час переглянути справу З. М. Голика, щоб зняти з нього відлучення 

[5, арк. 125]. До речі, це питання ініціював помічник ст. пресвітера ВРЄХБ Ф. Р. Астахов. 

Окрім того, на нараді про становище і діяльність братства ЄХБ в Україні розповіли 

присутнім згадані помічники ст. пресвітера ВРЄХБ. Було затверджено ст. пресвітера у 

Чернівецькій та Івано-Франківській областях, яким одноголосно було вибрано А. О. 

Лисюка, а також обрали Пресвітерську раду при старшому пресвітері, до складу якої 

увійшли такі пресвітери: І. П. Штифуряк, А. І. Волощук, А. І. Онуфрійчук, І. С. Воробець – 

усі із Чернівеччини та Онуфрій Дмитрович Герасимів із Івано-Франківщини [5, арк. 124]. 

Отож, нарада дала новий чіткий імпульс до ефективного служіння баптистських громад у 

згаданих областях у 1970-х і наступних роках. 

У Тернопільській області у порівнянні із Івано-Франківською чисельність віруючих, 

громад та їхня релігійна мапа були значно більшими і ширшими та водночас спостерігалася 

тенденція до збільшення їхньої чисельності. Наприклад, у 1974 році у Тернопільщині 

порівняно із 1969 роком вона зросла майже на 250 віруючих. Того ж 1974 року, в області 

нараховувалося 38 громад ВРЄХБ із чисельністю 3605 віруючими, котрі проживали у 184 

населених пунктах [13, арк. 23]. Найбільша їхня концентрація була у таких чотирьох 

районах: Кременецькому – 10 громад, 923 віруючих, 44 населених пункти; Лановецькому 

відповідно – 8, 839, 35; Шумському – 7, 567, 8; Збаразькому – 5, 533, 26 [13, арк. 24] із 16 

районів області та у м. Тернопіль. Майже 70 відсотків віруючих складали жінки; понад 50 

відсотків були пенсіонерами; 83 відсотки мали тільки початкову освіту. Богослужіння 

проводилися у 13 храмах-домах молитви та у 25 орендованих приміщеннях, в основному 2-

4 рази на тиждень, які у святкові дні відвідували понад 85 відсотків, у недільні – майже 75 

відсотків і в будні – понад 25 відсотків віруючих [13, арк. 25]. 

У 1974 році громади ВРЄХБ поповнилися 133 новими віруючими, в т. ч.: через водне 

хрещення – 53, раніше відлучених – 33, із приєднаних п’ятидесятників, котрі на обліку як 

віруючі ЄХБ не були – 44 і 3 – із інших областей; вибуло 91 віруючий, з котрих 67 померли, 

12 були відлучені і 12 виїхали в інші області. Із тих 53, котрі прийняли водне хрещення, 30 

віруючих – із родин ЄХБ, а 25 – із православних родин. Пасторами були 38 пресвітерів, в 

тому числі старший обласний пресвітер Д. Вознюк, а також 17 дияконів і 153 проповідники, 

які допомагали у духовному служінні пресвітерам [13, арк. 26-30]. 

Акцент пресвітерів, дияконів і проповідників у контексті місіонерства був спрямований на 

активну роботу з молоддю, тим самим формуючи перспективну базу для збільшення 

чисельності віруючих ЄХБ і, як підтверджує порівняльний аналіз, подібна практика була 

ефективною. Сприяли підвищенню авторитету віруючих ЄХБ і їхні контакти з одновірцями із 

західних країн. Так, у 1974 році таких делегацій в Тернопільській області було 12 [13, арк. 31]. 

Окрім зареєстрованих громад ВРЄХБ в області діяли 4 незареєстровані баптистські 

громади із загальним числом 144 віруючих. Вони знаходилися у таких населених пунктах: м. 

Збараж і с. Базаринці Збаразького району – 34 віруючі; с. Борсуки Лановецького району – 64 

віруючі; с. Мечищів Бережанського району – 13 віруючих; с. Жолоби Кременецького району – 

33 віруючі. Більшість віруючих у них були людьми престарілого віку, які часто відвідували 

молитовні зібрання зареєстрованих громад ВРЄХБ, хоч постійно писали заяви-прохання 

обласному уповноваженому Ради в справах релігій про реєстрацію своїх громад [13, арк. 33]. 

Одним із важливих завдань апарату обласного уповноваженого був постійний контроль 

за діяльністю як зареєстрованих, так і незареєстрованих релігійних громад та шляхи його 

вдосконалення. Так, у 1974 році було виявлено громади п’ятидесятників чисельністю 34 
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віруючі в Кременецькому районі та чисельністю 35 віруючих – у Лановецькому, а також 

встановлено, що ще 44 п’ятидесятники вступили в зареєстровані громади ВРЄХБ. Отож, у 

1974 році обласний уповноважений загалом зафіксував (але не зареєстрував) 748 віруючих і 

26 громад ХВЄ, які мешкали у 55 населених пунктах 11 районів Тернопільщини, з яких їхня 

найбільша концентрація була у таких районах: Бережанському – 7 громад, 207 віруючих, 10 

населених пунктів; Бучацькому, відповідно, – 6, 203, 7; Лановецькому – 3, 111, 6; 

Теребовлянському – 3, 74, 10 [13, арк. 33]. 

Деякі із віруючих ХВЄ, наприклад із громад Бережан, Теребовлі, с. Новий Олексинець 

Кременецького району, писали заяви обласному уповноваженому, що бажають приєднатися до 

зареєстрованих громад ВРЄХБ і поки це питання вирішували вищі інстанції, зокрема, апарат 

уповноваженого Ради в справах релігій при Раді Міністрів СРСР по Українській РСР, віруючі 

цих громад уже відвідували молитовні зібрання зареєстрованих баптистських громад. Але все-

таки переважна більшість громад ХВЄ не бажали приєднатися до громад ВРЄХБ. 

У 1975 році зареєстрованих громад ВРЄХБ уже було 40, а віруючих – 3701, оскільки 

дві громади ХВЄ були зареєстровані в структурі ВРЄХБ (громади в Теребовлі й 

Бережанах). Разом у них було близько 80 віруючих. Загалом, чисельність віруючих ВРЄХБ 

збільшилася ще за рахунок новачків через водне хрещення – 56, із раніше відлучених – 17 

та ін., але водночас певна кількість віруючих вибула через природний відхід, відлучення та 

переїзд в інші області. Керівництво громади ВРЄХБ в області здійснювали 39 пресвітерів, 

16 дияконів і 150 проповідників [14, арк. 13]. 

Тоді ж відбулися й певні трансформації у незареєстрованих громадах ЄХБ, кількість яких 

зменшилася на одну, оскільки громада Бережан приєдналася до зареєстрованої громади 

ВРЄХБ в тих же Бережанах. Таким чином, в області залишилися три незареєстровані громади 

ЄХБ: в с. Борсуки Лановецького району, с. Жолоби Кременецького району і в м. Збараж, 

загальна чисельність котрих була 131 віруючий [14, арк. 18]. 

Незареєстровані громади ХВЄ в Тернопільській області у 1975 році налічували 731 

віруючого, умовно об’єднаних в обліку уповноваженого у 26 громад (груп), які 

знаходилися в 11 районах області. Але тісних організаційно-структурних зв’язків між 

громадами не було, переважали зв’язки за родинними ознаками і в багатьох населених 

пунктах їхні групи налічували до 10 віруючих, тому уповноважений у своєму обліку провів 

їхнє укрупнення, внаслідок якого залишив на обліку тільки 13 громад. Соціологічно-

демографічний аналіз віруючих ХВЄ характеризувався такими даними: чоловіки становили 

36%, жінки – 64%; за віком: до 30 років – 6%, від 31 до 50 років – 35%; від 51 до 60 років – 

16% і старші від 60 років – 43%; за освітою: із середньою освітою – 1%, з неповною 

середньою – 20%, початковою – 58%, малограмотних і неграмотних – 21%; за соціальним 

станом: робітників – 9%, колгоспників – 43%, службовців – 2%, пенсіонерів – 46% [14, арк. 

19]. Близько 70 відсотків п’ятидесятників проживали у Бережанському, Бучацькому і 

Лановецькому районах. 

Отож, з 1966-67 рр. до 1975 р. чисельність віруючих ВРЄХБ збільшилася на 511 осіб, а 

чисельність віруючих ХВЄ – на 331 особу, тобто збільшення у цих баптистських громадах 

становила біле 15%, а у п’ятидесятницьких – майже 50% і це при тому, що у цих громадах 

спостерігався постійний перехід їхніх віруючих у громади ВРЄХБ. Але спільними 

факторами поповнення громад цих конфесій були: активна місіонерська діяльність 

пресвітерів і церковного активу громад; формалізм атеїстичної роботи державних і 

радянських органів; послаблення православного впливу на населення, особливо у тих 

населених пунктах, де органи влади закрили храми РПЦ та зняли з реєстрації православні 

громади і де була низька активність катакомбної УГКЦ. 

Натомість в Івано-Франківській області у першій половині 1970-х років, зокрема, 

наприклад у 1973 році, за даними обласного уповноваженого Ради в справах релігій, такого 

значного збільшення чисельності віруючих ВРЄХБ і ХВЄ, як у Тернопільщині, не 

спостерігалося. Їхня чисельність була більш-менш стабільною та навіть зменшувалася. Тобто 

фактори, котрі сприяли збільшенню чисельності віруючих і які ефективно діяли в 
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Тернопільській області, на Івано-Франківщині були, немов, зворотньої дії, а саме: на низькому 

рівні була місіонерська робота активу цих конфесій, активніша атеїзація, але водночас й 

активніша діяльність підпільної УГКЦ, ширша масштабність її впливу, – що сумарно впливало 

на те, що ці протестантські конфесії не мали значних резервів для збільшення чисельності своїх 

громад, особливо за рахунок новачків, тобто трансформації до них віруючих інших конфесій. 

Отож, станом на 1 січня 1973 року в області нараховувалося 7 зареєстрованих громад 

ВРЄХБ, які знаходилися у Івано-Франківському, Долинському, Коломийському, 

Надвірнянському, Снятинському і Рогатинському районах і налічували 442 віруючих, а 

чисельність віруючих ХВЄ становила 616 осіб [6, арк. 7]. Але наприкінці того ж року, тобто 

станом на 29 грудня 1973 року, п’ятидесятники налічували 611 віруючих, які проживали в 38 

населених пунктах 7 районів області та були об’єднані у 18 громад чи груп [5, арк. 72]. Вони 

проводили молитовні зібрання нелегально у будинках своїх одновірців. Характерним у 

суспільному аспекті було те, що вони негативно ставилися до вступу дітей у піонерські й 

комсомольські організації, а їхні віруючі призивного віку відмовлялися служити в рядах 

Радянської армії, спираючись на віровчення конфесії. Тому ці, на переконання обласного 

уповноваженого, антисуспільні дії повинні були зацікавити партійно-державні органи. Окрім 

того, п’ятидесятницькі громади області заяв-прохань про свою реєстрацію обласному 

уповноваженому не надсилали, тим самим ігноруючи приєднання до громад ВРЄХБ. 

Слід зазначити, що крім 7 зареєстрованих громад ВРЄХБ в області діяли дві 

незареєстровані громади ЄХБ, які уповноважений виявив тільки на початку 1970-х рр.: 

Калуська – чисельністю 53 віруючих і Галицька – 44 віруючих, у котрі входили неприєднані 

баптисти із сусідніх сіл. Але обласний уповноважений не бажав їх реєструвати, мотивуючи 

тим, що вони можуть об’єднатися, тобто увійти в склад уже зареєстрованих сусідніх громад 

ВРЄХБ. Наприклад, щоб Калуська громада об’єдналася із зареєстрованою громадою 

с. Новичка (згодом включена в смугу м. Долина) Долинського району, бо уповноважений 

вважав, що відстань між містами Долина і Калуш незначна, хоч становила 25 км, і що між 

цими містами є автобусне і залізничне сполучення. Подібна мотивація стосувалася й 

Галицької громади, бо в с. Ганнусівка Івано-Франківського району (тепер – Тисменицького) 

діяла зареєстрована громада ВРЄХБ, яка мала й свій дім молитви, але від цього села до м. 

Галича було 15 км та уповноважений вважав, що таке об’єднання можливе, бо між цими 

населеними пунктами діє регулярне автобусне сполучення і Галицька громада може 

задовольняти свої релігійні потреби в домі молитви громади с. Ганнусівка. Таким чином, ці 

немалі відстані між зазначеними громадами і те, що більшість віруючих незареєстрованих 

баптистських громад були престарілого віку, його не цікавило. Навпаки, він активізував свою 

роботу, щоб таке об’єднання відбулося, бо це б не збільшило кількість зареєстрованих громад 

ВРЄХБ, але, якщо б ці дві незареєстровані громади зареєструвати окремо, то було б 

збільшення на дві громади, що не відповідало б його ефективній атеїзаційній роботі. Тобто, 

приєднання цих двох громад до зареєстрованих не збільшило б кількість громад ВРЄХБ й 

одночасно дало б змогу уповноваженому здійснювати за їхніми віруючими детальніший 

контроль діяльності. А те, що він намагався такий контроль встановити, а, відповідно, мати 

на своєму обліку не тільки кількість громад, чисельність віруючих, їхню концентрацію в 

населених пунктах області, релігійну діяльність, але й мати конкретні дані щодо пресвітерів, 

дияконів та проповідників, свідчать дані облікових карток, які він завів на пресвітерів і 

дияконів громад ВРЄХБ в області. Отож, пресвітерами були: Афтанасів М. С. (1930 року 

народження), Більський Г. І. (1912 р.), Герасимів О. Д. (1900 р.), Дембіцький Ф. І. (1895 р.), 

Желав’юк П. С. (1909 р.), Мочарний І. В. (1914 р.), Навчук А. В. (1921 р.), а дияконами: 

Войтович М. М. (1930 р.), Волошин А. І. (1926 р.), Гальчак І. М. (1899 р.), Гох В. М. (1919 р.), 

Павлище І. М. (1908 р.), Струк М. Д. (1922 р.) [5, арк. 46]. 

Станом на 1 серпня 1975 року в Івано-Франківській області й надалі налічувалося 7 

зареєстрованих громад ВРЄХБ із чисельністю 461 віруючий, які знаходилися у таких 

населених пунктах: с. Сопів Коломийського району із чисельністю 60 віруючих; с. Новичка 

Долинського району – 69 віруючих; с. Ганнусівка Івано-Франківського (тепер – 
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Тисменицького) району – 89 віруючих; с. Лісна Тарновиця Надвірнянського району – 97 

віруючих; с. Білі Ослави Надвірнянського району – 48; с. Підвисоке Снятинського району – 

52 віруючих; с. Верхня Липиця Рогатинського району – 46 віруючих [7, арк. 185]. А також 

ще діяли дві нелегальні громади ЄХБ із чисельністю 209 віруючих, які знаходилися у м. 

Калуш – 81 віруючий і м. Галич – 46 віруючий, окрім того ще 81 віруючий, які також не 

входили до громад ВРЄХБ, проживали невеликими групами в різних населених пунктах 

області [7, арк. 185-186]. Таким чином загальна чисельність баптистських громад в області 

налічувала 669 віруючих. 

Натомість віруючих ХВЄ було дещо менше. Їхня чисельність становила 579 віруючих, 

які були об’єднані у 18 громад і груп і діяли нелегально. Вони знаходилися у таких 

населених пунктах Івано-Франківщини: Галицький район – 101 віруючий: м. Галич – 27 

віруючих, с. Старий Мартинів – 23, с. Дитятин – 51; Івано-Франківський (тепер – 

Тисменицький) район – 22 віруючих: с. Побережжя – 22; Коломийський район – 30 

віруючих: с. Новомарківка (тепер – с. Рунгури) – 30, Рогатинський район – 121 віруючий: 

с. Стратин – 48, с. Заланів – 35, с. Княгиничі – 11, с. Приозерне – 27; Рожнятівський і 

Долинський райони – 62 віруючих: с. Ясень – 34, с. Дуба – 16, с. Брошнів – 12; Калуський 

район – 58 віруючих: м. Калуш – 45, м. Івано-Франківськ – 13; Тлумацький район – 185: 

с. Делева – 82, с. Підвербці – 23, с. Сокирчин – 61, с. Кутище – 19 [7, арк. 133-134]. 

Жодна із цих громад із заявами про реєстрацію не зверталися до уповноваженого, але 

апарат вивчав цей аспект і рішення щодо їхньої реєстрації запланував на наступний, 1976 рік. 

Баптистські і п’ятидесятницькі громади не обминули атеїстичні репресії органів 

державної влади за т. зв. порушення законодавства про релігійні культи. Щороку декілька 

їхніх віруючих було притягнуто до адміністративної відповідальності, засуджено до 

позбавлення волі строком на 10-15 діб, а навіть притягнуто до кримінальної 

відповідальності та засуджено на кілька років позбавлення волі за статтею 138 

Кримінального кодексу УРСР. 

Звинуваченнями були традиційні атеїстичні довготривалі стереотипи щодо діяльності й 

віровчення п’ятидесятників, зокрема: нелегальні служіння, місіонерська робота, ототожнення 

ХВЄ не з церковною інституцією протестантського напрямку, а із сектою, яка здійснює т. зв. 

«бузувірські обряди», відмова її членів-чоловіків призивного віку служити в рядах радянської 

армії, тобто пацифізм, який був одним із аспектів п’ятидесятницького віровчення тощо. Але 

репресії органів державної влади проти п’ятидесятників цей комплекс проблем не 

вирішували: чисельність віруючих зростала, мережа громад і груп розширювалася, відмова 

членів громад призивного віку від служби в рядах радянської армії не зменшувалася, 

активного приєднання п’ятидесятників у 1965-1975 рр. до громад ВРЄХБ не спостерігалося. 

Тому, напевно, враховуючи ці аспекти і можливо жевріючи надію про тотальний контроль 

над віруючими ХВЄ, центральна влада у 1969 році дозволила автономну реєстрацію 

помісних церков, в т. ч. й п’ятидесятницьких, але не як об’єднань чи союзів, а окремих 

помісних громад-церков, та за умови, що вони не будуть практикувати т. зв. «бузувірські 

обряди», тобто йшлося про глосолалію у широкому контексті. Та все ж цей дозвіл державної 

влади навіть на таку реєстрацію надавав можливість громадам ХВЄ вийти із підпілля, 

зареєструватися, а отже діяти легально у законодавчому полі державно-церковних відносин. 

Але переважна більшість громад ХВЄ не спішила отримати легальний статус своєї 

діяльності, боячись, що їхня легалізація може призвести до їхніх арештів, як це було у 

попередньому десятиріччі, коли за списками заяв на реєстрацію влада заарештувала членів 

громад. Та деякі громади відкинули цю боязнь і почали реєстрацію. Першими були громади в 

Одеській області (ще у 1969-1970 рр.), у Чернівцях (1970 р.), Києві (1975 р.), а згодом у 

кількох містах на півдні й сході України та з поширенням у союзні республіки. Проведені у 

1970-1971 рр. неофіційні з’їзди керівників таких громад у Запоріжжі, Маріуполі й Києві 

призвели до того, що було утворено керівний центр Союзу автономно зареєстрованих церков 

(громад) ХВЄ – Раду пресвітерів, яка виробила відповідні положення, статут та загальну 

тактику і стратегію своєї діяльності, яка охопила не тільки територію України, але й усього 
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СРСР, де діяли громади їхніх одновірців. Але в аналізованому десятилітті громади ХВЄ 

Івано-Франківщини і Тернопільщини на реєстрацію не йшли, займаючи очікувальну позицію, 

а, по суті, не довіряючи державній владі. Натомість одним із завдань апарату уповноваженого 

Ради у справах релігій в даних областях було схилити нелегальні громади ХВЄ до реєстрації 

із наступним можливим їхнім приєднанням до громад контрольованої ВРЄХБ, тому, напевно, 

передбачаючи й такий фактор, п’ятидесятницькі громади із реєстрацією не спішили. 

Висновки. Загальний порівняльний аналіз кількості баптистських і п’ятидесятницьких 

громад, а також чисельності віруючих у них у співставленні 1965-1966 рр. до 1975 р. 

показує таке: у Тернопільській області у 1965-1966 рр. кількість громад ВРЄХБ становила 

37 із чисельністю 3092 віруючих і 43 наближених, незареєстрованих громад ЄХБ було 3 із 

чисельністю 175 віруючих, а нелегальних громад ХВЄ – 26 із чисельністю 480 віруючих. 

Натомість у 1975 році громад ВРЄХБ уже було 40 із чисельністю 3701 віруючий, 

незареєстрованих громад ЄХБ – 3 із чисельністю 131 віруючий, а кількість громад ХВЄ 

становила й надалі 26, але чисельність віруючих у них – 731. 

Таким чином, за 10 років спостерігалося збільшення чисельності віруючих і кількості 

громад ВРЄХБ, а також чисельності віруючих у громадах ХВЄ, в той же час зменшилася 

чисельність віруючих у громадах ЄХБ. 

У перших двох позиціях збільшення можна пояснити активною місіонерською роботою 

серед населення їх проповідників, недостатньою атеїзацією суспільства партійними, 

радянськими і державними органами влади, слабким впливом у населених пунктах як 

легальної РПЦ, так і нелегальної УГКЦ; приєднанням певної кількості віруючих із 

нелегальних громад ЄХБ до до громад ВРЄХБ. Останнє, власне, й пояснює деяке 

зменшення чисельності віруючих ЄХБ. Сумарно за дане десятиліття на Тернопільщині 

чисельність віруючих ВРЄХБ збільшилася на 566 осіб, а віруючих ХВЄ – на 251 особу, що 

разом становить 817 віруючих або майже 20 відсотків. 

Натомість в Івано-Франківській області вищезазначені фактори збільшення кількості 

громад і чисельності віруючих ВРЄХБ і ХВЄ у порівнянні 1965 року до 1975 року не 

спостерігалося, а, навпаки, зменшувалося. Якщо у 1965-1966 рр. кількість громад ВРЄХБ 

становила 7 і чисельність віруючих – 511, а кількість громад ХВЄ – 24 і чисельність 

віруючих – 674, а незареєстрованих громад ЄХБ уповноваженим не було виявлено, то у 

1975 р. хоча й надалі кількість громад ВРЄХБ становила 7, але чисельність віруючих – 461, 

у конфесії ХВЄ кількість громад становила 18 із чисельністю 579 віруючих, але уже діяли 2 

незареєстровані громади ЄХБ із чисельністю 127 віруючих та ще – 81 баптистський 

віруючий, які діяли невеликими групками у багатьох населених пунктах і не були 

організаційно сформовані в громаду чи громади. Таким чином, в аналізованому десятилітті 

відбулося зменшення чисельності віруючих у громадах ВРЄХБ на 51 віруючого, а в 

громадах ХВЄ – на 95 віруючих. Окрім того тут відбулося зменшення на 6 громад через 

їхнє укрупнення обласним уповноваженим в його обліку. З іншого боку, почали діяти 2 

неприєднані до ВРЄХБ і незареєстровані баптистські громади із чисельністю 127 віруючих 

та ще 81 віруючий ЄХБ, які у громади ще не були оформленні та діяли в різних населених 

пунктах Івано-Франківщини. Отож, у цій області спостерігалася своєрідна двовекторна 

тенденція – зменшення чисельності віруючих у громадах ВРЄХБ і ХВЄ та поява і 

діяльність нелегальних громад і віруючих ЄХБ, що, все-таки, свідчило про низьку 

ефективність атеїстичної пропаганди в області, бо загалом, якщо у 1965-1966 рр. 

чисельність баптистських і п’ятидесятницьких віруючих становила 1185, то у 1975 р. – 

1249, тобто їхнє збільшення, хоча й незначне у порівнянні із одновірцями Тернопільщини, 

становило 64 віруючих. Звідси випливає, що атеїстична державна влада все-таки була 

неспроможна, навіть враховуючи репресивні методи боротьби проти баптистів і 

п’ятидесятників, зупинити динаміку зростання їхньої чисельності. 

Водночас, дозвіл центральної влади із 1969 року на реєстрацію автономних помісних 

церков-громад, в т. ч. й ХВЄ, та створення на початку 1970-х років центрального керівного 

органу ХВЄ – Ради пресвітерів, не імпульсували п’ятидесятницькі громади Івано-
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Франківщини і Тернопільщини до виходу із підпілля і набуття ними офіційного статусу 

своєї діяльності-служіння. Основним фактором, який на це впливав, була недовіра до 

державної влади, а, власне, боязнь, що реєстрація призведе до виявлення їхніх віруючих та 

їхніми можливими арештами і ув’язненнями, а також примушуванням їх під репресивним 

тиском до приєднання із громадами ВРЄХБ. 
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Yaroslav Stotskyi 

Transformation processes in baptist and pentecostal communities 

in Ivano-Frankivsk and Ternopil regions in 1965-1975  

 

The article, based on comparative analysis, deals with the activities of both registered Baptist 

communities (AUCECB), as well as unregistered EChB, and also illegal Pentecostal communities and 

Christians of Evangelical Religion groups in aforementioned regions and years. 

The author reveals the reasons of increase or decrease in numbers of these communities and their 

followers. The article highlights multiple factors which influenced these transformational processes. It 

has been studied that active missionary work among population conducted by community leaders, 

insufficient atheisation, especially in protestant communities, party, soviet and state authorities, 

moderate influence of legal ROC and illegal UGCC complemented the increase of the communities. 

Good evidence of this tendency is the increase of followers in Baptist and Pentecostal communities in 

Ternopil region. But if these factors were absent or had a reciprocal effect or impact, for instance more 

active clandestine UGCC or more profound and closer overseeing the activities of Baptist and 

Pentecostal communities by the apparatus of the regional authorized council for religious affairs, local 

commissions for assistance in observance of legislation on religious cults, administrative commissions in 

executive committees of district, city, village, town councils of workers' deputies, application by criminal 

organs of Article 138 of the Criminal Code of the Ukrainian SSR, then these were some of the factors 
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that influenced the decline in the number of believers in such communities, or more or less their 

sustainable number, like in Ivano-Frankivsk region for instance.  

Also, a critical analysis was carried out regarding the size of these communities and the number of 

believers within them, which were conducted by the Council of Religious Affairs regional 

representatives, that showed both the subjective and objective approach of representatives towards the 

conduct of registration in certain but important aspects, wich has a significant significance for the 

research in the context of reliability, starting with georistics, its analysis, synthesis and conclusions. 

The article reveals the reasons and consequences concerning the permission of the state authorities 

since 1969 on registration with the autonomous activity of local community churches, including illegal 

Pentecostal, provided that in their service they would refuse certain aspects of the doctrine that the state 

authority considered unacceptable and fanatical. But, if some communities representing Christians of 

Evangelical Religion were registered in Ukraine, in particular, in the Western Ukraine, then Pentecostal 

communities opted for delaying tactics which has been also studied in this research.  

Keywords: Protestantism, Baptism, Pentecostalism, legality, illegality, registration, communities, 

believers, number, head count, settlements.  
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ІНТЕРІОРИЗОВАНІ ТА ЕКСТЕРІОРИЗОВАНІ ФОРМИ І АТРИБУТИ 

 РЕЛІГІЙНОЇ ВІРИ 

 

У статті описані різні підходи і понятійний апарат для аналізу не-інституційних 

форм релігійності. Особлива увага приділена категорії «всюдисущої віри», введеній до обігу 

М. Енгелке. Запропоновано розглядати релігійну віру в двох взаємопов’язаних формах її 

існування – інтеріоризованій та екстеріоризованій. Зроблений порівняльний аналіз 

екстеріоризованих форм віри та їх дієвості у Великобританії та Україні. 

Ключові слова: релігійна віра, інтеріоризація, екстеріоризація, народна релігія, 

пережита віра, всюдисуща релігія, приватизована релігія, вікарна релігія, невидима релігія.  

 

Актуальність. На початку ХХ століття європейські дослідники, які займалися різними 

аспектами релігійного життя, почали звертати увагу на невідповідність між офіційними, 

інституційними формами релігійних уявлень, понять і практик та їх варіантами, що існують 

у реальному житті. Вони почали задумуватися над тим, як розуміти такі не-інституційні, 

нетрадиційні форми релігійності. Чи можна вважати такі практики «релігією» взагалі? І, 

якщо так, як вони пов’язують внутрішнє життя індивідів з зовнішніми культурними 

формами, в яких ці індивіди існують?  

Для визначення різних форм і проявів релігії, які відрізняються від офіційних доктрин і 

практик організованих релігій, вчені почали використовувати поняття «народна релігія» (folk 

religion, popular religion, vernacular religion). У межах дослідження народної релігії впродовж ХХ 

століття в Європі проводилося багато досліджень, у першу чергу присвячених вивченню 

релігійного фольклору, а також таких тем, як паломництво та використання святилищ.  

З того часу дослідники запропонували цілу низку понять, які підкреслюють різні 

аспекти не-інституційних форм релігії. Більше того, з’явилися роботи, в яких зроблений 

наступний крок – почали досліджувати взаємозв’язки між цими формами і внутрішнім 
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світом людини, вивчати спроби впливу на вірування людини через трансформацію її 

публічного та культурного простору.  

На наш погляд, це перспективний напрямок досліджень. Ми вважаємо, що публічна та 

приватна сфера, зовнішнє та внутрішнє життя людей можуть чітко розмежовуватися тільки 

аналітично. В реальності вони співіснують у безлічі взаємозв’язків та взаємовпливів, на жаль, ще 

зовсім слабо досліджених і вивчених. Використовуючи теорії антропології та психології, ми 

хочемо проаналізувати в статті, як зовнішні форми та атрибути віри формують культурні 

чинники і як це може впливати на індивідуальний досвід як в Україні, так і в інших країнах.  

Таким чином, метою цієї статті є спроба теоретичного аналізу взаємозв’язків між 

екстеріоризованими та інтеріоризованими формами релігійної віри. Ця мета 

конкретизувалася в наступних завданнях: 

1. Проаналізувати понятійний апарат, що використовувався різними вченими для 

вивчення не-інституційних форм релігії. 

2. Запропонувати нові категорії та співвіднести їх з тими, що вже існують. 

3. Зробити порівняльний аналіз спроб трансформації публічного культурного простору 

та впливу її на релігійні вірування у Британії та Україні.  

Виклад матеріалу.  

1. На американському континенті першопрохідцями в дослідженні «народної релігії» у 30-і 

роки виступили культурні антропологи, які вивчали синкретичні культури країн Карибського 

басейну. На цих островах, внаслідок європейського колоніалізму, місцеві форми релігійної 

практики зблизилися з християнством, перш за все католицизмом. Наприклад, Сантерія – це 

синкретична релігія, яка розвивалася переважно на Кубі серед нащадків західноафриканських 

рабів, переважно йоруба з Нігерії та Беніну, вивезених у XVI-XIX століттях для роботи на 

кубинських плантаціях. Африканці, яких схиляли прийняти католицизм, продовжували тайно 

культивувати свої релігійні традиції, маскуючи їх під християнські обряди. Антропологи називали 

це явище подвійними системами вірувань, що супроводжуються "синкретизмом". Разом з тим, 

дослідження народної релігії в США не зайняли належного їм місця, як з сумом відзначав пізніше 

один з прихильників цього напрямку Дон Йодер [12], оскільки увага американської наукової 

спільноти переважно концентрувалася на вивченні виключно інституціональних форм.  

Одним з перших дослідників, що звернули увагу на те, що при занепаді офіційної 

інституційної релігії позацерковна релігійність може не тільки зберігатися, але і зростати, був 

Т. Лукманн [7]. Дійсно, у роботах Дюркгейма і Вебера про сучасність вказувалося, що роль 

релігії в суспільному житті зміниться, змінюючи сенс, інтенсивність та авторитет релігії в 

житті людей і в суспільствах, в яких вони жили. Ці дослідники передбачали, що це буде 

проявлятися у занепаді священних інститутів, поступовому падінні релігії в суспільному житті 

та у приватизації віри. Лукманн зосереджувався саме на процесі "приватизації віри" і на тому, 

що саме це означатиме для окремих людей та суспільств. Він називав те, що мало б виникнути 

в результаті цього процесу, "невидимою релігією" (invisible religion). За Лукманном, людина 

нездатна існувати без досвіду трансценденції, тому в сучасному секуляризованому світі їй 

доводиться створювати свій власний варіант релігії, який в термінології дослідника отримав 

назву «невидима релігія». На думку Лукманна, саме ця "невидима релігія", що виникає на 

основі різних релігій, архаїчних вірувань і культів, гарантує людині автономію і можливість 

самореалізації, що і є її головною метою. Елементарною соціальної формою релігії, на думку 

Лукманна, є світогляд, а основним механізмом її трансляції – мова.  

Праці Т. Лукманна викликали до життя і поняття «приватизованої релігії». Так, на 

думку Р. Мессморе [8], публічна релігія – це релігія опосередкована політичними і 

економічними інститутами, яка, відповідно, має серйозний вплив на політичне та 

економічне життя суспільства, або ж релігія, опосередкована спеціалізованими релігійними 

структурами. Відсутність обох видів опосередкування у багатьох сучасників робить їх віру 

«приватною». Поняття «приватизованої релігії» підкреслює або її локалізацію - в межах 

індивідуальної психіки, або ж обмеженість сфер її впливу, тобто не прийняття 
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відповідальності перед Богом, перед суспільством та іншими людьми, а сконцентрованість 

переважно на особистих духовних дослідах і особистому психологічному здоров'ї. 

Ще однією спробою розвитку категоріального апарату сучасного релігієзнавства було 

поняття «вікарної релігії», запроваджене у 2007 році Г. Деві [4]. Воно було запропоновано 

на додаток до її ж концепту «вірування без приналежності» (1994), надзвичайно 

поширене в Європі, яке передбачало, що люди, які вирішили порвати з церквою як 

інститутом, продовжують зберігати певні вірування. На погляд дослідниці, така ситуація 

може бути передвісником «вікарної релігії»: в той час як одне покоління сім'ї може 

відкидати церкву, але зберігати вірування, наступне може ставитися до церкви менш 

вороже, але набагато гірше знаючи молитви і обрядову практику, як би делегувати їй ці свої 

повноваження, вважаючи що церква може реалізовувати їх за них і заради них. Поняття 

«вікарної релігії» було сконцентровано на людях, які звертаються до церкви в моменти 

святкувань або жалоби, для проведення обрядів хрещення, вінчання, похорону і т.п. 

Відомими критиками поняття «народна релігія» були Роберт Орсі [9] і Девід Холл [6], 

які в своїх роботах вирішили протиставити цьому концепту поняття «пережита релігія» 

(lived religion). Використання даного терміну дозволяло їм звернутися до широкого спектру 

сфер життя віруючої людини як засобу вивчення того, як релігійна людина живе і що вона 

робить. Дослідники розуміли під «пережитою релігією» вивчення не тільки самих 

релігійних практик, а й усього контексту, в якому ці практики реалізуються, інтерпретації 

самими віруючими своїх дій, їх «повсякденного мислення». 

На пострадянському просторі близьке даному концепту поняття було використано К. 

Ваннер, яка в 2012 році ввела в науковий обіг термін «пережита віра» (lived faith) [1]. 

Емпіричним матеріалом для дослідниці виступили імпровізовані похоронні практики, які 

широко практикувалися в Західній Україні в радянський період. При введенні цього 

поняття дослідниця робила акцент на наступних, найважливіших, з її точки зору, моментах: 

– аналіз, в першу чергу, не стільки будь-яких об'єктів, скільки того, як ці об’єкти 

ставали частиною практик (на прикладі похоронних обрядів); 

– ці практики реалізовувалися поза церквою (бо в СРСР пропагувалася антирелігійна 

ідеологія, тому все, що було так чи інакше пов'язане з релігією, знаходилося під офіційною 

забороною радянської влади). В аналізованому варіанті практики втілювалися в будинку 

або безпосередньо на цвинтарі, тобто у публічному просторі, що було, як не дивно, більш 

наочним, ніж якби люди були зібрані за церковними дверима. Іншими словами, як це не 

парадоксально, радянська влада, прагнучи зробити релігію «такою, щоб її не було видно», 

сприяла більш наочній практиці. Релігія постійно усувалася владою з соціального 

контексту, проте вона залишалася і активно розвивалася в культурному контексті:  

 – практики формувалися в точці перетину внутрішнього досвіду з політичними і 

соціальними реаліями; 

– ці практики були імпровізаціями, практики були сконструйовані самими їх учасниками; 

– вони не мали зв'язку з певною конфесією, проте були в межах широких православних 

християнських традицій; 

– була відсутня їх жорстка регламентація, ці практики були мінливі і нерегулярні; тобто 

спостерігалася відмова від жорсткого порядку і зв'язності; 

– акцентувалася необхідність вивчення того – хто і як їх створював, тобто активності 

індивідів, процесу їх створення. 

Загальний висновок, який робився дослідницею, полягав у тому, що, хоча радянський 

режим значно скоротив громадську присутність релігії в СРСР з огляду на наявність 

формальних релігійних практик та переконань, проте вірою залишався просякнутий 

соціальний та культурний контекст, і це було вкрай важливо, оскільки зберігало значущість 

релігії в житті людей протягом радянського періоду. 

Розглядаючи процес формування схильності до релігії з використанням різних засобів, 

Метью Енгелке ввів до наукового обігу поняття «атмосферної» (в буквальному перекладі) 

або більш точно за значенням – «всюдисущої віри» (ambient faith) [5]. Енгелке аналізує 
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процес, за допомогою якого члени Біблійного товариства Англії та Уельсу намагаються 

залучати громадян до релігійної віри, створюючи християнську атмосферу у 

повсякденному житті, наповнюючи світські контексти - торгові центри та кав'ярні – 

християнством. Їх мета полягає в тому, щоб змінити атмосферу публічної сфери у Британії, 

щоб вплинути на відчуття та переживання громадян, які циркулюють у цьому просторі, і 

тим самим змінити їх свідомість, зміцнити віру британців і місце релігії в суспільній сфері. 

Основним емпіричним фактом, за допомогою якого ілюструвалося введення нового поняття, 

а тому і винесеного в назву статті – «Ангели в Свіндоні», стало декорування Біблійним 

товариством до Різдва великого торгового центру в невеличкому англійському містечку Свіндоні. 

Біблійне товариство запропонувало і здійснило декорування за допомогою художньо виконаних, 

але доволі абстрактних силуетів ангелів, що літали у повітряних потоках торгового центру. 

Біблійне товариство сподівалося, що, представивши релігійну символіку у формі ангелів у 

публічному просторі, ці образи стануть "приватизованими" в тому сенсі, що вони увійдуть у 

внутрішній світ людей, що циркулювали в цьому просторі, шляхом формування їх свідомості, 

мислення і, зрештою, поведінки. Це було схоже на радянську пропаганду, мета якої полягала у 

використанні гасел у публічному просторі, щоб сприяти формуванню віри в радянські ідеали, а 

також підтримці вірності радянській ідеології та радянському суспільству. 

У даній роботі звертає на себе увагу те, що автор, детально описуючи зусилля 

Біблійного товариства в процесі створення ангелів, не дає чіткого визначення свого 

центрального поняття - «всюдисуща віра», обмежуючись лише наступним висловом: «Те, 

що Біблійне товариство хотіло виховати, і була всюдисуща віра» [5, с.158]. Дане 

висловлювання, судячи з контексту роботи, можна зрозуміти так: завданням Біблійного 

товариства було створення спеціальної атмосфери (зокрема, за допомогою впровадження в 

публічний простір тих же ангелів), яка потенційно могла б привести до виникнення у тих, 

хто перебуває в цьому просторі, релігійної віри. При цьому в роботі немає ніяких пояснень 

в плані того, як всюдисуща віра співвідноситься з вірою як такою? одне це те саме або між 

цими поняттями існують відмінності? якщо відмінності існують, то в чому вони полягають? 

і т.п. Аналіз даної статті свідчить про те, що вона швидше спрямована не на вивчення 

власне «всюдисущої віри», її характеристик, різних аспектів і особливостей, не на 

дослідження процесу формування цієї віри або ступеня ефективності її формування під 

впливом створеної атмосфери, скільки на процес творення цієї самої атмосфери, яка 

гіпотетично може «запустити» процес формування віри. 

З описів проектів Біблійного товариства, які надав М. Енгелке, можна виокремити ті 

акценти, які він проставляє, вводячи поняття атмосфери: 

– існування деяких значущих елементів атмосфери – об'єктів або практик, що 

асоціюються з релігією. У наведених в статті двох прикладах автора це або літаючі ангели (в 

першому прикладі), або обговорення групою осіб в кав'ярні деяких біблійних тем, яке можуть 

чути інші відвідувачі (у другому прикладі). Балачки в кафе та абстрактні ангели в торговому 

центрі є важливими, оскільки вони встановлюють фоновий контекст. Вони створюють настрій, 

подібно до церковних дзвонів та блискучих золотих куполів в Україні. Такі матеріальні об'єкти 

важливі, бо фоновий контекст починає формувати очікування та схильність до певної поведінки, 

по аналогії з тим, як свічки та скрипкова музика створюють романтичну атмосферу; 

– об'єкти (практики) повинні мати матеріалізовану (візуальну, аудіальну і т.п.) форму 

і повинні викликати емоційну реакцію у тих, хто їх сприймає; 

– об'єкти (практики) навмисно конструюються представниками релігійних 

організацій. Кінцева мета цього конструювання – залучення суспільства до релігії, 

нагадування про важливість духовних питань і т.п., активація або формування «всюдисущої 

віри », а в ідеалі – посилення ролі релігійних організацій в соціумі; 

– об'єкти та практики не обов'язково повинні викликати асоціації, пов'язані з певною 

конфесією, вони можуть викликати інтерес до духовного як такого; 

– аудиторія, на яку спрямовано вплив об'єктів (практик), може не підозрювати, що вона 

є об'єктом впливу; елементи атмосфери впливають на підсвідомому рівні; 
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– ці об'єкти або практики існують в публічному просторі, але поза церквою і поза домом, 

бо для автора важливо було продемонструвати, що поняття атмосфери допомагає подолати 

існуючу в сучасних науках про релігію дихотомію: «приватна» (зазвичай розуміється як така, що 

відправляється в домашніх умовах) і «публічна» (тобто практикується в спеціалізованих 

релігійних закладах) релігія. Разом з тим, поняття «публічність» – «приватність» 

використовуються автором і в іншому сенсі: так, описуючи ситуацію з груповою дискусією 

біблійних тем в кав'ярні і вказуючи на те, що там ця групова бесіда стає «фоновим шумом» 

денного життя (а значить набуває характеристик атмосфери), М. Енгелке підкреслює, що дана 

ситуація дає можливість «приватній» бесіді стати усіма чутною, тобто «публічною», відповідно, 

перетворюючи саму віру в публічний феномен. Саме останнє розуміння «приватності» – 

«публічності» і дозволяє автору в анотації до статті заявити наступне: «Введення атмосфери – 

почуття атмосфери – дозволяє підняти важливі питання про процеси, за допомогою яких віра 

виходить на передній план або залишається на задньому, іншими словами – про ступінь, до якого 

віра доходить, стаючи публічною, або залишаючись приватною» [5, с.155]. Ми обов'язково 

повернемося в подальшому до цього другого розуміння приватності - публічності, поки ж просто 

зафіксуємо, що ці дві інтерпретації є принципово різними. 

Як ми вже відзначали вище, М. Енгелке в своїй статті основну увагу приділив поняттю 

атмосфера, практично залишивши без аналізу запропонований ним концепт «всюдисущої 

віри», що дозволило трактувати останній досить широко. Так, до власного розуміння 

поняття «всюдисуща віра» прийшла з часом і К. Ваннер [11]. Загальний висновок, який 

робить дослідниця після багаторічного вивчення релігійного життя в Україні, полягає в 

тому, що Православ'я в Україні функціонує як всюдисуща віра. Аналізуючи способи 

релігійної самоідентифікації, що існують в середовищі простих українців - «православні 

атеїсти»; «атеїсти з традиціями»; «невіруючі, не атеїсти, але співчуваючі» тощо – К.Ваннер 

робить висновок: «Цей спектр поглядів відображає синкретичне світське змішання невіри і 

віри, недіяння і практики, дистанціювання і активної приналежності, які вносять свою 

лепту в перетворення Православ'я у всюдисущу віру» [11, с.435].  

2. Традиційно «віра» визначається як визнання чого-небудь істинним незалежно від 

фактичного або логічного обгрунтування, переважно в силу самого відношення суб'єкта до 

предмету віри. «Релігійна віра», в свою чергу, в сучасних уявленнях - це впевненість в 

реальному існуванні надприродних істот, особливих якостей у окремих предметів, впевненість 

в можливості спілкування з духами, в істинності догматів і релігійних текстів. Аналізуючи 

описані вище спроби введення відповідних понять, звертає на себе увагу те, що дослідники 

часто не завжди чітко розмежовують власне віру, як суб'єктивну категорію, що відноситься до 

опису внутрішнього світу людини, і форми її прояву – у вигляді певних практик («пережита 

віра») або елементів «атмосфери», що запускають процес формування віри – як феномени, які 

стосуються зовнішнього світу. Тому пропонується виокремити і більш жорстко розрізняти 

поняття «інтеріоризованих форм віри», як такого, що відноситься до внутрішнього світу 

людини, і поняття «екстеріоризованих форм і атрибутів віри», як такого, яке буде описувати 

будь-які форми прояву або відображення віри у зовнішньому світі. 

Термін «екстеріоризовані» походить від латинського «exterior» – зовнішній, і означає 

процес породження зовнішніх образів, дій, висловлювань і т. п. на основі перетворення 

внутрішніх структур. Протилежна дія – інтеріоризація – перехід ззовні всередину, від 

латинського interior – внутрішній. Вперше термін «інтеріоризація» був використаний в 

роботах французьких соціологів, зокрема, Дюркгеймом, де інтеріоризація розглядалася в 

якості одного з елементів соціалізації, означаючи запозичення основних категорій 

індивідуальної свідомості зі сфери суспільного досвіду і суспільних уявлень. У психологію 

поняття інтеріоризації було введено представниками французької психологічної школи (Ж. 

Піаже, П. Жане, А. Валлоном та ін.) і радянським психологом Л. С. Виготським. На думку 

Л. С. Виготського, будь-яка функція людської психіки спочатку складається як зовнішня, 

соціальна форма спілкування між людьми, як трудова або інша діяльність, і лише потім, в 

результаті інтеріоризації, стає компонентом психіки людини. Пізніше процес інтеріоризації 
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був вивчений П. Я. Гальперіним, що і стало основою його вчення про поетапне формування 

розумових дій. Спроба застосувати дані поняття не тільки до індивідуальної психіки в 

процесі онтогенезу, а й до культургенезу була зроблена В.Н.Павленко [3, 10].  

В цій статті ми зосередимося переважно на понятті «екстеріоризовані форми і атрибути 

віри» (ЕФАВ), яке в даному контексті буде означати не просто існування зовнішніх форм, а 

й можливість певного зв'язку між внутрішнім і зовнішнім світом, між власне вірою і 

зовнішніми формами її прояву. Адже не випадково, очевидно, істинно віруючі Західної 

України, не дивлячись на суворі заборони радянської влади і високу ймовірність 

поплатитися життям за порушення даних заборон, все-таки екстеріоризовували свої 

переконання, тобто слідували, як могли, традиційним похоронним практикам. Очевидно, їх 

віра вимагала виходу, не могла існувати без прояву себе у зовнішніх формах.  

ЕФАВ в нашому розумінні – це прояви особистісного внутрішнього життя, що робить 

їх водночас індивідуальними і колективними. Кожна особистість має свій неповторний 

внутрішній світ, але оскільки всі індивіди живуть в одному суспільстві, мають однаковий 

історичний досвід, одні економічні і політичні реалії, можна спостерігати й подібність 

екстеріоризованих форм та атрибутів віри в Україні.  

ЕФАВ можна класифікувати за різними критеріями: 

– за локалізацією, за місцем свого існування. В цьому випадку можна виділити 3 види ЕФАВ 

(публічно-церковні форми; публічно – позацерковні і приватні, домашні). Наприклад, сферу 

публічно – позацерковних проявів якраз і покривало поняття «атмосфери» у М.Енгелке; 

– за ступенем канонічності ЕФАВ можна розділити на 2 види (на канонічні, жорстко 

регламентовані форми, і неканонічні, імпровізовані). Останні відповідали поняттю 

«пережита віра» у К.Ваннер при розгляді нею похоронних практик; 

– за формами існування. Так, можна виокремити як мінімум 2 форми – матеріальні або 

матеріалізовані об'єкти і процесуальні форми (обряди, молитви тощо). Прикладом першого 

виду можна вважати образи ангелів у Енгелке, в той час як прикладом другого – 

імпровізовані похоронні практики, описувані К.Ваннер. 

– за співвідношенням понять віра і її екстеріоризовані форми. Тут можна виділити 2 основні 

варіанти: назвемо їх умовно «узгоджений, внутрішньо взаємопов'язаний тип» (якщо ЕФАВ 

являються природним результатом, наслідком, проявом віри конкретної людини, наприклад, 

якщо хрест як екстеріоризований атрибут носить щиро віруюча людина) і «неузгоджений тип» 

(коли ЕФАВ не пов'язані з вірою, наприклад, якщо невіруючий носить хрест, оскільки вважає це 

вигідним способом вкладання коштів або тому, що це популярно чи престижно). 

3. Можна припускати, що ступінь насиченості публічного життя ЕФАВ може служити 

одним з показників ступеня релігійності того чи іншого суспільства. Зрозуміло, що чим 

насиченість подібними формами вище, тим більше віруючим є населення. За часів 

Радянського Союзу, коли дітям з дитячих років втовкмачували, що «релігія – це опіум для 

народу», фасади будинків були прикрашені відповідними гаслами, церкви закриті, 

священики репресовані, а з публічного простору вилучено все, що хоч в якійсь мірі могло 

асоціюватися з релігійним або духовним, кількість атеїстично налаштованого населення 

почала зростати. Після розвалу Радянського Союзу маятник хитнувся в інший бік – почали 

відновлюватися храми, відроджуватися, здавалося б, забуті, релігійні свята, обряди і 

традиції, і не тільки церковне, а й позацерковне публічне життя почало насичуватися 

різноманітними ЕФАВ – чуттєвими образами і практиками, що викликають яскраві 

асоціації релігійно-духовного змісту. Зупинимося хоча б на одному подібному прикладі з 

сучасної публічної сфери України і порівняємо його з тим, що описав М. Енгелке. 

В Україні образ ангела присутній у багатьох, найрізноманітніших, сферах: у назвах кафе, 

ресторанів та інших публічних закладів; у назвах вин, кулінарних виробів і солодощів; цей образ 

незмінно фігурує в піснях та віршах; а площі та сквери багатьох міст України (і, навіть, головної 

площі Києва – Майдану) прикрашають скульптури ангелів. Присутній цей образ і в сфері 

навчання. Так, цікаво, що перше знайомство з українським алфавітом в «Абетці» І. Малковича 

[2] дитина починає з літери «А», для кращого сприйняття якої призначений спеціальний образ, 



Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

120 

не Акули чи Автобуса, як було в радянські часи, а образ Ангела. Для запам'ятовування першої 

літери існує не тільки чудово виконаний візуальний образ, а й прекрасний віршик, який легко 

запам'ятовується і формує у малюків забарвлене найтеплішими почуттями уявлення про ангела 

як охоронця і захисника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даний малюнок можна вважати візуальним образом Ангела, вірш про нього – 

аудіальним образом, а обидва ці засоби спільно з практикою знайомства з буквою А за їх 

посередництвом – елементами того, що М. Енгелке називав атмосферою. Можна 

припускати, що дієвість даної атмосфери, буде суттєво вищою, ніж дієвість ангелів у 

Свіндоні. Звернімо увагу, принаймні, на деякі з причин цього: 

– в українському прикладі в «атмосфері» задіяні не тільки візуальні образи, а й 

аудіальні образи та практики їх використання; 

– сам візуальний образ більш конкретний: це не абстрактний, доволі схематичний 

витвір, як у Свіндоні, а традиційний образ янгола, причому важливо, що ангел зображений 

дитиною, що легше і краще сприймається малюками; 

– тривалість впливу даної «атмосфери» більше: на відміну від ангелів у Свіндоні, що 

були представлені у торговому центрі епізодично, тільки в період Різдвяних свят, навчання 

алфавіту і читанню – це тривалий процес, який передбачає звернення до даних образів і 

практики фактично постійно; 

– аудиторія в нашому прикладі є більш широкою: торговий центр на Різдво відвідало 

відносно невелике число британців, в Україні ж усі діти вивчають українську мову і, 

відповідно, знайомляться з абеткою Малковича, яка рекомендована для навчання в 

дошкільних закладах України; 

– аудиторією знайомства з ангелами в нашому прикладі є не дорослі (як це було 

переважно в британському торговому центрі або кафе), а діти, які, з одного боку, рідше 

мають уже усталені, часто негативні, релігійні погляди, а з іншого боку, являються більш 

вразливими, емоційними, чутливими до різних форм впливу; 

– значущим є також момент персональної зацікавленості. В торговому центрі Свіндона 

ангели сприймалися публікою як цікава інсталяція, витвір мистецтва, тобто те, що не має 

особистісного значення, в українському ж прикладі ангел виглядає саме персональним 

(недаремно у віршику підкреслено – МІЙ);  

– дуже важливим є те, що в Абетці визначається функція ангела, його можлива роль в 

житті дитини – роль захисника, помічника і охоронця;  

– і, нарешті, в українському варіанті Ангел виступає особою, з якою можна 

спілкуватися, недаремно сама форма віршика – це звертання. Фактично цей віршик, це, 

можливо, перша молитва, яку засвоює дитина. 
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Якщо ж розібрати даний приклад за допомогою пропонованого понятійного апарату, то 

можна говорити про те, що сама ідея знайомити дітей з буквою А за допомогою образу Ангела, 

як і її втілення, є екстеріоризацією віри самого автора даної Абетки – Івана Малковича. 

Малюнок Ангела, вірш про нього і відпрацьована практика знайомства з буквою А за 

допомогою візуального і аудіального образів є ЕФАВ, а процес, який вони потенційно можуть 

запускати, буде називатися процесом інтеріоризації. Останній може завершитися формуванням 

інтересу до духовних питань або навіть релігійною вірою. Безумовно, подібна ретрансляція – 

передача віри від представників попереднього покоління представникам наступного – 

екстеріоризація-інтеріоризація – це процес імовірнісний і залежить від багатьох чинників, але 

при певних сприятливих умовах його здійснення можливе.  

На закінчення, повернемося до другого розуміння приватності – публічності, про яке 

ми вже згадували раніше, аналізуючи дослідження М. Енгелке. По суті, піднімаючи 

питання «про процеси, за допомогою яких віра виходить на передній план або залишається 

на задньому», М. Енгелке наближається до розуміння процесу екстеріоризації. Дійсно, віра 

і релігійні погляди і переконання можуть існувати суто у внутрішньому світі людини, 

залишаючись не проявленими для оточуючих, але можуть зробити і перший крок до 

екстеріоризації – у М. Енгелке це ситуація приватної бесіди на Біблійні теми. Якщо ця 

бесіда так і залишається приватною, не доступною для інших відвідувачів кав'ярні, 

екстеріоризація так і залишається на першому кроці, якщо ж зміст бесіди стає чутним для 

публіки – це вже наступний етап в екстеріоризації, що наділяє приватну бесіду 

характеристиками публічності, а значить і переводить її в ранг «атмосфери». У 

запропонованій в даній статті термінології ці обидві ступені будуть називатися 

екстеріоризованими формами віри, але будуть знаходитися на різних щаблях процесу 

екстеріоризації. Звичайно, процес переходу від приватності до публічності, про який 

говорить М.Енгелке не ідентичний процесу екстеріорізаціі (переходу з внутрішнього у 

зовнішній план), але в певних своїх аспектах обидва ці процеси можуть перетинатися і, 

звичайно ж, обидва заслуговують найпильнішої уваги і вивчення. 

Висновки.  
1. У статті проаналізовані поняття для вивчення не-інституційних форм релігійності – 

народна релігія, невидима релігія, вікарна релігія, приватизована релігія, пережита релігія, 

всюдисуща віра і т.п. 

2. Запропоновано розглядати релігійну віру в двох взаємопов’язаних формах її 

існування – інтеріоризованій та екстеріоризованій.  

3. Обгрунтовано більшу потенційну дієвість екстеріоризованих форм і атрибутів віри в 

Україні в порівнянні з аналогічними образами у Великобританії, описаними М. Енгелке. 
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The Interiorized and Exteriorized Forms and Attributes of Religious Faith 

 

This article reviews the various approaches scholars have used to study non-institutional forms of 

religiosity. Such concepts as “folk religion”, “invisible religion”, “believing without belonging”, 

“vicarious religion”, “private faith”, “lived religion”, “lived faith” and others are analyzed. 

Particular attention is paid to the category of “ambient faith” developed by M. Engelke. We consider 

how religious faith is manifest in two interconnected forms, its interiorized and exteriorized forms, and 

discuss new concepts – “the interiorized and exteriorized forms and attributes of religious faith”. We 

offer a comparative analysis of the exteriorized forms of religious faith (on the example of the images 

of Angel) and their effectiveness in the United Kingdom and Ukraine. 

At the beginning of the twentieth century, European researchers dealing with various aspects of 

religious life began to draw attention to the discrepancy between formal, institutional forms of 

religious beliefs, concepts and practices and their variants that exist in real life. They began to think 

about how to understand such non-institutional, non-traditional forms of religiosity. 

Scientists began to use the concept of "folk religion" (folk religion, popular religion, vernacular 

religion) to determine different forms and manifestations of religion, which differ from official 

doctrines and practices of organized religions. In the course of the study of popular religion 

throughout Europe, many studies were conducted throughout the twentieth century, primarily on the 

study of religious folklore, as well as on topics such as pilgrimage and the use of sanctuaries. 

Since then, researchers have come up with a number of concepts that underline the various aspects 

of non-institutional forms of religion. Moreover, there were works in which the next step was made - they 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&biw=1093&bih=518&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Grace+Davie%22&sa=X&ved=0ahUKEwiT4YDt2J3VAhWJCpoKHeJ1CHIQ9AgIJDAA
https://books.google.com.ua/books?id=2lkXAVpzZJcC&pg=PT139&dq=Davie+Vicarious+religion&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwiT4YDt2J3VAhWJCpoKHeJ1CHIQ6AEIIDAA
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&biw=1093&bih=518&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Grace+Davie%22&sa=X&ved=0ahUKEwiT4YDt2J3VAhWJCpoKHeJ1CHIQ9AgIJDAA


Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

123 

began to study the interrelationships between these forms and the inner world of man, to study attempts 

to influence human believers through the transformation of its public and cultural space. 

In our opinion, this is a promising direction of research. We believe that the public and private 

sphere, the external and internal life of people can be clearly differentiated only analytically. In 

reality, they coexist in a multitude of interconnections and interactions, unfortunately, still quite 

poorly studied and studied. Using the theories of anthropology and psychology, we want to analyze 

in the article how external forms and attributes of faith form cultural factors and how it can affect 

individual experience, both in Ukraine and in other countries. 

Key words: religious faith, internalization, exteriorization, popular religion, experience of 

faith, ubiquitous religion, privatized religion, vicarious religion, invisible religion. 
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ПОСТСЕКУЛЯРНІ ПОШУКИ БОГА: ХУДОЖНІ АЛЮЗІЇ ТЕОДИЦЕЇ 

(ЗА ТВОРОМ В. П. ЯНҐА «ХИЖА») 

 

У статті авторка аналізує постсекулярні інтерпретації богословських візій теодицеї 

через призму звернення до творів художньої літератури, зокрема бестселера Вільяма Пола 

Янга «Хижа». З акцентом на чинник зростаючого інтересу до питань релігії й релігійності в 

житті сучасної особи, особливо в умовах соціальних криз, робиться висновок про чіткий 

зв'язок між постсекулярним ренесансом релігійності та важливістю морально-аксіологічного 

самовизначення особи в контексті постмодерного розмиття норм морально належного. 

Сьогодення вимагає не тільки «повернення релігії», але й «повернення етики». То чи здатна в 

світі, сповненому зла й випробувань, світі, в якому релігійний світогляд є «тільки однією з 

альтернатив» (Ч. Тейлор), християнська етика знову стати актуальною? Такі рефлексії 

мотивують авторку звернутися до проблем християнської теодицеї. 

Ключові поняття: теодицея, релігійна свідомість, постсекулярність, Одкровення, 

свобода, християнські цінності, аксіологія, Добро і Зло, моральна відповідальність, 

християнська жертовність. 

 

«Встань же, Боже,  

Вскую будеш спати,  

Од сліз наших одвертатись,  

Скорби забувати!» [3, с.326] 

Т. Шевченко, «Давидові Псалми» (43-й псалом) 

 

«Чи не зробиш ласку подумати над питанням:  

що б робило твоє добро, коли б не існувало зла, 

 і як би виглядала земля, коли б із неї зникли тіні?» [1, с.741] 

М. Булгаков, «Майстер і Маргарита» 

 

«Люди кажуть, що ти інколи втручаєшся в їхні справи й караєш зло. – Ніколи! Наївні 

люди гадають, що, коли зло десь зазнало краху, отже, це справа моїх рук. Випадковість. За 

цією логікою виходить, що, як зло перемагає, то, отже, моя рука послабшала. Ні те, ані 

друге» [2, с.645].  

Ф. Іскандер, «Сон про Бога та диявола» 
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Природа й сутність релігійної віри – то проблема, котра активно мотивувала й далі мотивує 

до витворення унікальних та неповторних мистецьких взірців. Навіть поза цариною власне 

релігійного мистецтва чимало образотворчих, музичних, архітектурних та літературних творів 

виникли як результат рефлексій автора щодо таких фундаментальних питань релігійної 

свідомості, як колізії життя і смерті / потойбічного життя, суперечності та можливі перипетії 

есхатологічних перспектив людства, потенції й смислова наповненість змісту ідеї безсмертя 

людської душі тощо. Серед цих художніх мотивів активно, в найрізноманітніших сюжетних та 

стильових манерах, актуалізується митцями й проблема теодицеї. 

Актуалізація: соціальний аспект 

Епохи соціальних криз, як свідчить історія, були каталізаторами найрізноманітніших 

мистецьких розв’язань проблеми теодицеї. До прикладу, відомо, що межа ХІХ – ХХ ст. 

породила надзвичайні зміни в ідейно-світоглядних пошуках, наукових студіях, соціально-

політичних рухах. Передчуття соціальних зрушень, революцій та кривавих воєн, їхня 

страхітлива дійсність та руйнівний вплив – це тло, котре спонукало до ренесансу релігійно-

філософських шукань, виникнення цілої плеяди релігійних філософів, що започаткували 

нові напрямки християнської філософії, яка мала на меті реабілітувати релігію в умовах 

«смерті Бога», реабілітувати людину перед лицем Бога, «котрого ми вбили».  

Саме в таких умовах активно зодягаються в художні форми релігійні символи: художня 

культура часів соціальних потрясінь послуговується духовно-релігійною, морально-

етичною проблематикою задля психологічної кристалізації кризових явищ соціальної 

дійсності. Промовисто це підтверджують твори митців, цитати з яких служать для нас 

своєрідними епіграфами. Автори в таких умовах звертаються до проблем теодицеї задля 

розв’язання питання: як нам жити у світі, сповненому зла?  

Але чи не найпредметніше така рефлексія відбувається за умов екстраполяції 

мистецького пошуку не на досвід колізій суспільних потрясінь, а в ситуації висвітлення 

автором особистої «зустрічі» персонажа з наявністю й результатом діяльності зла та 

інтимно-екзистенційної модифікації теодицеї. Як мені жити у світі, де зло вершить мою 

долю і долі моїх рідних? Чи є в такому світі місце для Бога?  

Мистецьке розв’язання таких питань яскраво представлене в книзі, яка перекладена багатьма 

мовами світу… Книзі, котра не є богословським трактатом і дістала полярні оцінки з боку 

християнських богословів… Книзі, котра є твором, що його батько написав для своїх дітей… 

Книзі, що стала бестселером… Книзі про особисту зустріч зі злом, особисту зустріч із Богом та 

особистий пошук відповіді на питання узгодженості існування Бога та наявності зла у світі. Ця 

книга – роман Вільяма Пола Янґа «Хижа» [4]. Наш час – без сумніву, соціально нестабільний, а 

тому суспільний запит теодицеї, запропонованої в цій книзі, підтверджується її накладами. А ось 

особистісні алюзії та діалог читача з головним героєм на шляху осягнення ідейної наповненості, 

естетико-катарсичної дієвості та нормативно-релігійної дискусійності теодицеї, викладеної на 

сторінках цього роману, є основним предметом нашої розвідки. 

Стан розробки проблеми: філософсько-богословський дискурс теодицеї 

Термін «теодицея» був запропонований, як відомо, філософом В. Ляйбніцем, автором праці 

«Розвідки з теодицеї про Божу благість, свободу людини і джерела зла». У дискусії з П. Бейлем 

мислитель обґрунтовував питання Божої присутності в світі в контексті розгортання 

космологічного аргументу на користь існування Бога. Але попри те, що сам термін виникає в 

ХVІІІ столітті, власне дискурс боговиправдання (а саме з цією категорією тлумачні словники 

ототожнюють теодицею) відомий філософсько-богословському дискурсу значно раніше.  

Ще антична філософська традиція (особливо стоїки) досить активно долучалися до 

демаркації Добра і Зла, їх джерел й спонук. Серед середньовічних мислителів чи не найповніше 

дискурс теодицеї був збагачений роздумами Аврелія Августина. Попри те, що майже кожен 

богослов-філософ цього часу актуалізував етичну проблематику в її зв’язку із фактом існування 

свободи волі, Божого напередвизначення, саме в «Сповіді» найбільш повно віднаходяться 

відповіді на питання відповідальності Бога за наявність зла у світі. В подальшому найактивніше 
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до проблеми теодицеї зверталися релігійні філософи, надто представники плеяди російської 

релігійної філософії – В. Соловйов, М. Бердяєв, Г. Флоровський і інші.  

Серед сучасних українських дослідників вартою уваги є розвідка О. Хоми «Ідея зла в 

суспільній свідомості: витоки та історичні форми», де автор не обґрунтовує феномен теодицеї, але 

аналізує ідейно-теоретичні концепції, що модифікують підходи до витлумачення природи зла.  

Художня форма для такої гострої філософсько-богословської проблеми також була актуальна 

здавна. Але вперше в «Хижі» художній образ так наблизився до богословського контексту. 

Основний виклад матеріалу: особистісний пошук 

Україномовне видання цієї книги розкриває передмова українського релігієзнавця та 

богослова М. Черенкова, котрий зазначає: «Уперше книжка, на обкладинці якої згаданий 

Бог, стала бестселером у пострадянських країнах. Те, чого не вдавалося здійснити 

проповідникам усіх християнських церков, легко, без зусиль і активних кампаній зробила 

художня книжка» [4, с.5]. Попри це, книга все ж викликала значний резонанс не тільки 

серед пересічних читачів. Відомі найполярніші відгуки про неї серед богословів та 

представників християнських Церков. Але в нашій розвідці ми не маємо на меті зупинятися 

на питаннях тринітарного богослов’я чи інших християнських догматів віри. Наша мета – 

паралельно із героєм книги спробувати віднайти відповідь на питання: «де Бог у світі 

невимовного болю?» [4, с. 290 (зв.обкл.)]. 

В. П. Янґ через історію життя Аллена Філліпса Маккензі зображає шлях становлення у вірі 

через сумнів та біль, душевний супротив та, зрештою, екзистенційний акт утвердження в ній. 

Ще з дитинства в головного героя накреслюється конфлікт з Богом. Автор вказує на 

усвідомлення героєм нетотожності факту активної церковної залученості та істинно 

християнського способу життя: батько Мака був церковним старостою, котрий у стані 

крайнього алкогольного сп’яніння міг уголос цитувати Біблію одночасно з тим, як до нестями 

шмагав сина за непослух. Інша річ – дружина Мака, котра, повсякчасно стикаючись із горем та 

болем, зуміла зберегти тверду віру і понад те претендувала на тісний особистісний контакт з 

Богом, котрого не міг осягнути Мак. Показово, що вона називала Бога Татом. Вже з цієї 

сюжетної лінії очевидно: автор свідомий того, що часто відповіді на питання з царини 

телеології та теодицеї криються у специфіці конкретного досвіду богоспілкування, наявності 

переживання особистого Одкровення тощо. Адже двоє людей, маючи достатньо спільного, 

щоб бути щасливим подружжям й отримавши в досвіді достатньо свідчень наявності зла та 

несправедливості в світі, можуть все ж по-різному витлумачувати природу зла та 

відповідальності за нього Бога. Мак має претензії до Бога, він вірить у нього, але «здається, що 

релігію він то любить, то ненавидить. Так само, мабуть, можна описати його стосунки з Богом, 

який на його думку, занадто далекий і байдужий (курсив і виділення наше – І.Г.)» [4, с.15]. 

Інша справа Нен – дружина Мака: «якщо Мак має широкі взаємини з Богом, то Нен – глибокі» 

[4, с.16]. В.П. Янґ через власні ідейно-смислові та художні алюзії теодицеї зображає шлях Мака 

до таких же глибоких переживань присутності Бога в житті, навіть за умови, що в Макове 

життя прийшло горе – смерть власної дитини. 

Образ Міссі – це втілення біблійного образу істинної християнської віри та любові, що 

промовляє Христовим завітом «Будьте як діти!». Міссі власне сприймається як ідеал 

любові та жертовності. Вона активно співпереживає легенді про смерть дочки вождя 

племені, що загинула заради благоденства своїх рідних, але автор підкреслює «Міссі 

подобалася ця оповідь…, адже вона нагадувала історію спокути за людські гріхи, здійснену 

Христом» [4, с.35]. З перших сторінок знайомства з цією дивовижною дівчинкою читач 

переконується в глибині її недитячих роздумів щодо Бога, християнської любові та 

жертовності: «А мені теж колись доведеться стрибати зі скелі?» [4, с.39] – запитання котре 

ознаменовує вірність її принципові любові до ближнього та жертовності заради 

найближчих. Коли Мак відповідає заперечно, Міссі демонструє послідовність власних 

пошуків відповідей щодо атрибутів та модусів Бога: «А Бог колись може це (попросити 

зістрибнути зі скелі – І.Г.) зробити?» [4, с.39] й переймається питанням, чому «Він здається 

таким жорстоким (курсив не наш)?.. Великий Дух змусив принцесу зістрибнути зі скелі, а 
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Ісуса – померти на хресті. Мені здається, що це дуже жорстоко» [4, с.38]. Уся ця сюжетна 

інтрига, котра підводить нас до смерті Міссі може видатися за своєрідну авторську 

теодицею. У читача може скластися враження, ніби В. П. Янґ обґрунтовує наявність зла у 

світі як результат відплати за нашу гріховність, себто смерть Міссі виступає спокутою за 

гріхи Мака (хоча б за спричинення смерті власного батька, якому Мак до алкоголю 

домішав отрути). Адже й певні християнські богослови пов’язують випробування в житті 

конкретної особи з її гріхами, а чи навіть гріхами її предків. Але така думка чужа 

християнській сентенції щодо Бога-любові, адже тоді смерть дочки – це справді жорстоке 

покарання Бога, котре не співмірне з милістю та любов’ю.  

Та й сам автор, надалі послуговуючись сократичним методом маєвтики, доводить 

читачеві безглуздість таких суджень. Через власне витлумачення Трійці як синергії в 

Любові її Іпостасей В. П. Янґ заперечує найменшу можливість існування зла як факту 

Божого покарання. Тато (янґівський прототип Бога-Отця) так про це твердить: «…люди 

часто намагаються зрозуміти мене, уявляючи найкращу версію самих себе…й називають це 

(курсив не наш) Богом» [4, с.112], а «Я є любов… Якби в мене не було об’єкта любові, або, 

точніше, когось, кого я люблю, якби у мене самої не було можливості для таких стосунків, 

то я взагалі була б нездатною любити… Такий Бог діяв би без любові, що було б 

катастрофою. І це точно не я» [4, с.115-116] й продовжує «мені не потрібно карати людей за 

їхні гріхи. Гріх – це вже покарання, яке поглинає зсередини» [4, с.135] (Вживання жіночого 

роду тут пов’язане з особливостями сюжету, де в конкретну життєву ситуацію родини 

персонажів Бог приходить у жіночому образі).  

Доволі промовистим в цьому контексті є образ «ходіння по воді», котрий використовує 

В. П. Янг [Див.: 4, с. 158-171]. Він має чіткі конотації з біблійним сюжетом, котрий розповідає 

про прогулянку озером «по воді» Ісуса з учнями. Смисл цієї розповіді прозоро вказує на 

важливість у стосунках Богоспілкування довіри до Бога, довіри до невичерпності Божої 

любові. Відсутність довіри породжує необґрунтовані страхи, адже саме в колі довіри людина 

ніколи не буває самотньою перед лицем своїх проблем (відома біблійна формула «Господь моє 

світло й спасіння моє, – кого буду боятись? Господь – то твердиня мого життя, – кого буду 

лякатись» (Пс. 26, 1). А страх – одне із невичерпних джерел зла: «Людина, яка живе страхом, 

ніколи не знайде свободи в моїй любові. Я не маю на увазі раціонального страху, який 

стосується реальної небезпеки, але уявного, зокрема, стосовно майбутнього. У твоєму житті 

страх займає стільки місця, що ти не можеш ані повірити, ані усвідомити мою любов у своєму 

серці. Ти співаєш і говориш про те, чого насправді не знаєш» [4, с. 161-162]. І тільки довіра до 

Бога здатна повністю виповнити ідеал любові до Бога, відродити в людині іскру Божої 

присутності. Людині, котра не довіряє Богові, отже, загрожує відчайдушна боротьба зі 

страхами, яка більшою мірою схожа на боротьбу із тінями, котрі є лише проекціями нашої 

свідомості: чим більше в нас недовіри та зла, тим більше зла довкола нас. «Морок приховує 

справжні розміри страху, брехні і жалів… Вони видаються більшими в темряві, оскільки це 

тіні, а не реальність. Коли ж усередину потрапляє світло, ти починаєш бачити їх такими, які 

вони є насправді» [4, с. 198]. Тобто істинне розуміння Добра і Зла, на думку автора книги, 

можливе тільки в контексті можливості цілісного осягнення світу в усіх його вимірах: 

минулому, теперішньому, майбутньому; для тебе, мене й всіх інших, хто жив, живе, чи буде 

жити. Чи може людина об’єктивно оцінити на предмет благості свій вчинок без урахування 

його впливу на всіх у всі часи за всіх можливих умов? Звісно ж, що ні. А тому тільки життя у 

Богові, що тотожне довірі до його невичерпної любові, дає нам орієнтир морально належного 

діяння. Довіра до Бога вносить в наше життя гармонію і спокій. «В топосі хижі добре 

реалізована поетика контрасту. Янг оперує контрастом як художнім засобом для співставлення 

світу з Богом і без Нього. На початку твору хижа – це понуре і навіть страшне місце, в якому на 

осиротілого батька може чекати маніяк, де відбулося вбивство і катування наймолодшої 

доньки Міссі – центру його радості і надій. Власне зав’язка і розв’язка твору є обрамленням 

для головної сюжетної лінії, де відбувається зустріч героя з Богом. У Божій присутності хижа-

пекло стає раєм, затишним домом, в якому гармонійно живуть три особистості Трійці» [5]. 
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Отже, автор акцентує увагу на проблемі людської свободи та відповідальності. Невміння 

людини злагоджено скеровувати власну свободу призводить до порушення права на свободу 

іншої особи. Сюжет твору розкриває авторське прочитання відносності поняття добра та зла з 

огляду на обмеженість людської довіри до Бога. Кожна особа вільна витлумачувати добро 

відповідно до своїх запитів до світу й не маючи можливості цілісно охопити результати своїх 

дій та наслідків їх для кожного Божого створіння. А що буде добрим для однієї людини, може 

видаватися злим для іншої. А тому судження щодо того, що є Добром чи Злом для окремої 

людини і для Бога, котрий однаково любить кожне своє створіння, не є тотожними. Більше 

того: тільки людина здатна мислити категоріями зла. Бог є виключно Добро. Він прагне Добра 

всім своїм створінням. Але «віддаляючись від мене, ви занурюєтесь у темряву. Проголошуючи 

незалежність, ви підпадаєте від владу зла, адже без мене ви все приймаєте на себе» [4, с.155] – 

говорить Бог зі сторінок «Хижі» Макові: «ти сам визначаєш, що добро, а що зло. Ти стаєш 

суддею. І те, що ти називаєш добром, змінюється під впливом часу й обставин. А що найгірше, – 

вас мільйони, і кожен вирішує, що добро, а що зло» [4, с.153].  

Тобто цілком очевидно, що автор «Хижі» витлумачує природу зла як результат нетривких 

взаємин людини з Богом, як відхилення людини від Бога. А тому тут варто повернутися до тієї 

думки, з якої ми розпочали свої роздуми. Провівши читача через тенета переживання й смутку, 

сумнівів й відкриттів, В. П. Янґ залишається вірним своїй ідеї, що лише людина з глибинним 

досвідом Богоспілкування здатна осягнути телеологію світу й силу Божої Любові, котра не має 

стосунку до Зла та покарання. «Усе зло випливає з незалежності, а незалежність – це ваш вибір. 

Якби я скасувала кожен незалежний вибір, то як ти знаєш, світ просто припинив би своє 

існування, а любов не мала б ніякого значення… Зло – це хаос епохи, яку ви створили, але не за 

ним останнє слово. І це стосується кожного, водночас і тих, хто слідує за мною. Якщо 

ліквідувати наслідки людського вибору, можна знищити саму можливість любові. Любов, 

нав’язана згори, взагалі не є любов’ю» [4, с.216]. Подолати зло, на думку автора аналізованої 

книги, здатна тільки та людина, котра не прагне бути суддею, а прагне бути «дієсловом» у 

Богові – любити, співпереживати, творити тощо.  

Висновки: вічні «вічні» проблеми 

Чи розв’язав автор «Хижі» проблемні аспекти християнської теодицеї? Упевнено 

можна твердити, що ні. Традиційні християнські богослови закидають Янґові єретичність 

та «надмірну» сміливість думок. Можливо, й так – з погляду вірності букві віровчення й 

догматики. Але ж аналізований твір є спробою через художні засоби донести людям думку 

про їх особисту відповідальність за присутність у світі Добра чи Зла. Поза таким 

усвідомлення питанням теодицеї загрожує залишитися в когорті «вічних» питань.  

До речі, попри певну довільність форми вираження певних релігійних постулатів й образів, 

саме така – художньо-белетристична – форма може з більшою активністю привернути увагу 

людей нехристиянських традицій до гостроти морально-персоналістичної проблематики 

християнства (а якщо певний аналогічний художній твір виростає з середовища іншої релігії, 

то відповідно – привернути увагу до такої проблематики у ній). І в цьому ще одна значущість 

подібних творів: вони здатні налагоджувати діалог світоглядів і їх носіїв. Тож і перспективи 

подальших досліджень у цій тематичній сфері полягають у релігієзнавчо-герменевтичному 

осмисленні ціннісного смислу інших аналогічних творів художньої літератури (або кіно чи 

театру), належних також і до нехристиянських традицій богошукання. 
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Post-secular search of God: artistic allusions of theodicy  

(according to William P. Young’s novel «The Shack») 

 

In the article the author analyzes post-secular interpretations of theological theories of the 

theodicy through the prism of reference to works of fiction, in particular the contemporary 

Canadian writer William Paul Young's bestseller «The Shack» (published in 2007). Emphasizing 

the growing interest in the issues of religion and religiosity in the life of a modern person, 

especially in the context of social crises, it is concluded that there is a clear connection between 

the post-secular renaissance of religiosity and the importance of the moral-axiological self-

determination of person in the context of postmodern blurring of morally appropriate standards. 

Modern Times demand not only the “returning of religion”, but also the “returning of ethics”. Is 

the Christian ethics capable to become again relevant in the world full of evil and trials, the world 

in which the religious worldview is “only one of alternatives” (Ch. Taylor)? Such reflections 

motivate the author for analyzing the problems of the Christian theodicy. The author combines the 

disciplinary resources of conceptual aspects of such sciences, as ethics, esthetics, religious 

studies, philosophical anthropology, and social psychology. This study is important in the context 

of the general problem of ethical transformations in the secular / post-secular society. Prospects 

for further research include attention to a number of other works of contemporary art (not only 

literature, but also cinematography, music, theater, painting) that interpret important issues of 

ethics and the sense of life and their religious understanding. 

Keywords: theodicy, religious consciousness, post-secular, Revelation, freedom, Christian 

values, axiology, Good and Evil, moral responsibility, Christian victim. 
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ТЕОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КРЕДОЛОГІЇ 

 

У статті з філософських, релігієзнавчих та теологічних позицій аналізується 

екуменічний потенціал кредології як релігієзнавчої науки про віру. Розглядаються 

конфесійні варіанти християнського розуміння феномену релігійної віри, їх спільне 

богословське підґрунтя та особливі риси.  

При допомозі аналізу досвіду теології і християнської філософії у формуванні та 

обґрунтуванні релігійної віри розкривається католицький дискурс кредології та розуміння 

нею феномену віри, що сприяє глибшому пізнанню християнського віровчення та пошуку 

спільних екуменічних рис у християнських конфесіях із застосуванням їх філософської і 

релігієзнавчої рефлексій, що сприяє синтезу віроповчального (доктринального) і 

раціонально-філософського тлумачення віри. 
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З’ясовується екуменічна роль кредології як інтегрального ідентифікатора 

християнської релігії через особливості інтерпретації віри в католицизмі ХХ – початку 

ХХІ століття. Проаналізовано домінантні тенденції вчення кредології у працях провідних 

вітчизняних і зарубіжних теологів, філософів і релігієзнавців та розкрито засади їх 

навчання віри, основу якого складає раціональне тлумачення передумов віри. 

Ключові слова: кредологія, релігійна віра, християнське вчення, екуменізм, 

релігієзнавство, філософія, теологія. 

 

Постановка проблеми і стан її дослідження. Феномену релігійної віри в 

релігієзнавстві, філософії та теології відводиться одне із провідних місць. Зокрема, в 

сучасній теології християнська віра трактується за своєю природою перш за все як духовне 

явище, яке тісно пов’язане із природою людини – із совістю та духовністю, а вже в 

результаті релігійно-культової діяльності воно набуває як світоглядного наповнення, так і 

суспільної дії. Тому слушно твердить Є. Кононенко, що поняття релігійної віри виступає 

центральним, сенсовитворювальним елементом релігійної духовності та має багатозначне 

наповнення, а тому є надто складним для остаточного його осягнення [12, с. 108].  

Релігійна віра є таким специфічним феноменом людського буття, що, актуалізуючись в 

суто духовній сфері, засвідчує прагнення людини до трансценденції та її самоствердження 

як духовної істоти, що спрямована до комунікації з Богом. Разом з тим, релігійна віра 

знаходить підтвердження своєї справжності лише на суспільному рівні, тож вона є 

феноменом духовно-суспільним. Проявляючись на суспільному рівні, релігійна віра стає 

основою цілої релігійної системи, впливаючи не лише на релігійну діяльність, але, 

щонайбільше, на віроповчальні засади тієї чи іншої конфесії. З іншого ж боку, феномен 

релігійної віри важко піддається фіксації та верифікації звичними методами набуття та 

перевірки достовірності людського досвіду та знання. Але від наявності і сили релігійної 

віри залежить доля історичних релігій та утворення нових, оскільки віра виступає ядром 

релігійної ідентичності, значущим засобом (механізмом) самовизначення суб’єктів 

суспільних процесів у світі. Тому нами був застосований комплексний підхід до аналізу 

феномену релігійної віри, який реалізований нами на прикладі католицизму [19]. Це 

посприяло запровадженню в науковий обіг інтегруючого терміну «кредологія» у значенні 

«вчення про віру», в основі якого лежить латинська назва християнського «Символу віри» – 

«Credo», і яким нами позначаються віронавчальні теоретичні програми, що спрямовані на 

формування й обґрунтування змісту релігійної віри та її розуміння [15; 17, с. 113-114]. Ці 

теоретичні програми, як свідчить досвід теології і християнської філософії, спрямовані на 

формування й обґрунтування розуміння релігійної віри і сприяють глибшому пізнанню 

віри та пошуку спільних екуменічних рис у християнських конфесіях із застосуванням їх 

філософської і релігієзнавчої рефлексії, зокрема, комплексу спільних для конфесій 

раціональних аргументів віри, які є результатом синтезування віроповчального 

(доктринального) і раціонально-філософського тлумачення віри. 

Слід наголосити, що на відміну від західної традиції вживання терміну «кредологія», 

коли ним католицькі чи протестантські мислителі позначають вчення про нормативну 

віроповчальну базу (наприклад: Символ віри, основні віронавчальні положення, тощо) тієї 

чи іншої конфесії, то російські автори застосовують цей термін для означення, скажімо Є. 

Волков [6], альтернативного «Основам православної культури» – навчального курсу, який 

би враховував і порівнював різні системи віровчення. Тому вживання терміну «кредологія» 

у нашому контексті хоча і є ситуативно наближеним до католицького його розуміння, все 

ж суттєво відрізняється тим, що ми наголошуємо не на результативній, а на 

функціональній його характеристиці. Це сприяє виділенню тих чи інших придатних для 

формування й обґрунтування католицького розуміння феномену релігійної віри елементів 

теоретичного знання із різноманітних гуманітарних та теологічних галузей. Тож 

«кредологія» у нас постає як можливий комплексний синтез різноманітних елементів 

теоретичних напрацювань різних галузей теологічної науки, доповнених інтерпретаціями 
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кредологічних проблем гуманітарними та природничими науками, спрямованими на 

формування й обґрунтування ефективного католицького розуміння феномену релігійної віри. 

Таке розуміння кредології узгоджується із сучасними тенденціями у справі обґрунтування й 

інтерпретації католицького розуміння релігійної віри в сучасному католицизмі та із тими 

трендами в сучасному релігієзнавстві, що спрямовані на симфонічну співпрацю із релігійним 

середовищем і релігійним досвідом в осмисленні релігійних феноменів [19, с. 9]. Відтак таке 

трактування кредології не тільки забезпечує гармонійну співпрацю теології і релігієзнавства із 

релігійним середовищем в осмисленні релігійних феноменів, але й відповідає сучасним 

тенденціям в обґрунтуванні й інтерпретації розуміння релігійної віри в сучасному католицизмі. 

Отже, кредологія – це гуманітарна наука, яка вивчає основи віри, релігії і релігійної віри 

християнина на основі синтезу теоретичних і віроповчальних постулатів Католицької Церкви та 

«кредологічних» напрацювань гуманітарних наук [16, с. 12-13]. Так, від філософії теологія 

отримує епістемологічну можливість раціонального пізнання й обґрунтування віри, завдяки 

чому, як стверджує К. Ранер, теологія отримує необхідний ступінь рефлексії над вірою і тим 

самим її інтелектуальна особиста відповідальність означає присутність науковості, що складає 

основу інтелектуального виправдання віри [26, с. 12-13]. При цьому К. Ранер використав 

трансцендентну рефлексію як філософський інструмент для доведення духовного характеру 

людської природи, котра є трансцендентною за своєю суттю і під якою він розуміє готовність 

сприймати Одкровення як первинне джерело віри [26, с. 15]. Історичний аспект філософської 

антропології через Одкровення доволі тісно пов’язаний із богословським релігієзнавством – 

складовою дисципліною релігієзнавства, котре „ґрунтується на авторитеті Святого Письма, вірі 

в його богонатхненність та незаперечність божественного“ [30, с. 35, 37]. 

Тому, наголошує К. Ранер, не може існувати філософія абсолютно вільною від 

богослов’я [26, с. 32-34]. Бо філософія постає, на думку сучасного російського філософа 

С. Чернова, як „дволикий Янус: одним обличчям вона повернута до науки, а іншим – до 

релігії. Наукова пристрасть до розмірковування спрямована тут на абсолютне“ [29, с. 21]. 

Виходячи з цього, дослідження феномену християнської віри потребує творчого поєднання 

підходів богословського релігієзнавства й філософії до цього феномену. 

Бачення теологією, богословським релігієзнавством і філософією феномену релігійної 

віри сьогодні є важливою й актуальною методологічною науковою проблемою. Поєднання 

результатів аналізу проблеми цими трьома галузями науки допомагає глибше зрозуміти 

закономірності й засади духовного буття людини – релігійної віри, релігійної істини [11, с. 

94-95]. На цьому гносеологічному шляху саме феномен релігійної віри – віри в Бога як 

джерела релігії – є спільним як за предметом, так і за об’єктом дослідження теології, 

богословського релігієзнавства й філософії [3, с. 70].  

Проблемі місця теологічного підходу у трактуванні феномену релігійної віри в 

українській науці відводиться велике значення з огляду на глибоко закорінені тисячолітні 

традиції українського християнського віровизнання, яке ґрунтується на вірі людини в 

існування Вищого Начала, що керує і корегує те, що відбувається в житті [4]. При цьому, 

згідно зі згаданим вище відомим висловом святого Августина, віра виступає джерелом 

розуміння та пізнання істин, а розуміння, усвідомлення істин, з іншого боку, виступає 

джерелом поглиблення віри: «Розумій, щоб вірити, вір, щоб розуміти» [20, с. 12-13]. Цей 

гносеологічний заклик св. Августина щодо віри набуває особливої актуальності сьогодні, 

коли в християнському світі відчуваються, за висловом папи Бенедикта XVI, «втома віри» – 

ослаблення віри, зумовлене сучасними секулярними викликами і впливами на духовний 

світ віри. Саме тому напередодні п’ятдесятої річниці початку роботи Другого (ІІ) 

Ватиканського собору Папа Бенедикт XVI проголосив початок Року віри, оприлюднивши з 

цієї нагоди спеціальний «Апостольський лист „Motu propio data” „Двері віри“ – „Porta 

Fidei“ для проголошення Року віри» (11.10.1012 р.). Оголошуючи Рік віри, Папа висловив 

бажання, щоб ця подія «змогла стати доброю нагодою до зрозуміння, що тексти, отримані 

нами як спадщина отців собору, не втратили своєї цінності і блиску», а тим самим папа 
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продовжив розпочату собором справу нової євангелізації як перевіреного впродовж 

останнього століття дієвого засобу подолання «втоми віри» [5, с. 6].  

Запрошуючи вступити в Рік віри, понтифік пригадує, що феномен віри є невід’ємною, 

притаманною рисою людського буття, потребою людини пошуку «вічного, істинного і 

незмінного. …Ця потреба є постійним покликанням до пошуку Бога як вічної Істини, 

незгладимо вписаним у серце людини». Тому папа підкреслює, що «людський розум, 

фактично, несе у собі потребу вирушати на пошуки» Істини – Ісуса Христа, «кого б ми не 

шукали, якби Він раніше не пішов назустріч нам» і до цієї зустрічі саме віра запрошує 

людину і відкриває у всій повноті її сутність [22, п. 10]. 

У своєму листі Папа вживає образ дверей віри (Дії: 14, 27) – вступу до Церкви – 

переступити поріг яких сьогодні допомагає нове проголошення слова Божого – нова 

євангелізація як засіб відродження віри, «віра в Ісуса Христа, який є шляхом для отримання 

остаточного спасіння», оскільки сьогодні «глибока криза віри вразила багатьох людей». Тому 

Папа висловлює бажання, щоб «цей Рік пробудив у кожному вірному прагнення до визнання 

віри в повноті з оновленим переконанням, з упевненістю і надією», яку дав ІІ Ватиканський 

собор і дає сьогодні Католицька Церква [22, п. 1]. Сам феномен християнської віри папа 

розглядає як свідчення і зобов’язання християнина, котрий «ніколи не може вважати свою віру 

приватною справою. Віра – це вибір буття з Богом, життя з Ним. Оце „буття з Ним“ вказує на 

розуміння причин, щоб вірити». При цьому, наголошує понтифік, віра, «саме тому що є 

свобідним актом, вимагає також соціальної відповідальності за те, у що людина вірить. Церква 

у день П’ятидесятниці з цілковитою ясністю демонструє цей суспільний вимір віри і відважне 

її проголошення кожній людині. Це дар Святого Духа, що робить нас здатними до місії і 

підсилює наше свідчення, чинячи його відвертим і відважним». Тому Папа справедливо 

відносить саме Церкву до основного суб’єкту віри християнської спільноти, оскільки у цій 

колективній формі віри «кожна особа отримує хрещення, ефективний знак приєднання до 

спільноти вірних, щоб осягнути спасіння» [22, п. 10].  

Загалом, проголошення Католицькою церквою Року віри мало на меті досягнення як 

еклезіологічної (зміцнення Церкви), так і теологічної й віронавчальної цілі, а тому Папа 

бачив цей Рік віри як вираження «спільного зобов’язання заново відкрити і вивчити 

фундаментальний зміст віри, систематичний і органічний синтез якої знаходиться у 

Катехизмі Католицької церкви», в якому католики отримали багатство науки церкви і який 

є «записом різноманітних шляхів, якими церква роздумувала над вірою і розвивала 

доктрину, щоб запропонувати вірним певність у їхньому житті вірою», а також виразником 

і свідченням присутності й поєднання в науці віри «раціонально певного, наукових і 

технічних відкриттів». Це засвідчує, що «Церква ніколи не боялася демонструвати, що між 

вірою та правдивою наукою не може бути суперечностей, бо вони обоє, хоч і різними 

шляхами, ведуть до правди» [22, п. 10]. Відтак, слушно наголошує Папа, Рік віри 

покликаний стати доброю нагодою, щоб пригадати історію християнської віри, яка 

характеризується незбагненною таємницею переплетення святості і гріха, яке зрозуміти 

допомагає Ісус Христос, в якому «знаходять справжнє світло приклади віри, що мали місце 

впродовж цих двох тисяч років історії спасіння» людства [22, п. 13]. 

Тому віру Папа розглядає як щось вроджене, як систему захисту, як своєрідне «небесне 

материнство», а релігія постає у світлі «сходинок» підняття в процесі зростання розуміння 

священного, нумінозного, представленого в аврамічних релігіях Словом Божим (Тора, 

Біблія, Коран). Не випадково саме юдео-християнсько-ісламське уявлення про світ, як про 

сотворене, за висновком англійського богослова Джона Полкінхорна, «дозволило науці 

розцвісти в Європі ХVII століття, а не в античній Греції чи середньовічному Китаї, 

незважаючи на величні інтелектуальні досягнення цих двох цивілізацій». При цьому автор, 

маючи на увазі саме авраамічні релігії і погоджуючись з тим, що дійсно експериментальні 

дослідження є засадничим методом наукової практики, слушно стверджує, що «далеко не всі 

релігійні традиції дійсно можуть служити етичною базою для таких досліджень» [24, с. 17-

18]. Відтак теологія, яка здавна використовує раціональні методи доведення істинності віри, 
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що засвідчує, зокрема, середньовічна церковна схоластика, є безпосередньою спадкоємицею 

античної філософії і своєрідною «лабораторією, у якій вироблявся знаменитий європейський 

раціоналізм, зокрема …раціоналізм позитивістського ґатунку» [1, с. 12]. 

Існують переконання, що віра є обов’язковим елементом свідомості людини [7, с. 234]. 

Згідно з цими переконаннями, можна сказати, що людей «невіруючих» у принципі немає. 

Тобто тут ми маємо справу з природною загальнолюдською тенденцією вірити. Не всі 

вірять в одне й те ж, але всі вірять у що-небудь і «...знайти людину, котра ні в що не вірить, 

є неможливо» [13, с. 4]. 

Важливе онтологічно-гносеологічне уточнення суті феномену віри зробив кардинал 

Мирослав-Іван Любачівський, який розглядав віру як дар Бога, при допомозі якого людина 

осягає пізнання самого всемогутнього Бога, котрого людина своїм природним розумом не 

спроможна пізнати [14, с. 15-17]. Відтак з точки зору християнської теології, віра, зокрема 

віра в Бога, є невід’ємним елементом природи кожної людини [9, с. 117]. При цьому 

віронавчальні домінанти в теології є нерозривно пов’язані з пошуком їх раціональних 

підтверджень, чи обґрунтувань на основі релігійної практики і релігійного досвіду в тому 

числі і духовного, молитовного, оскільки, за висновком видатного англійського богослова 

архиєпископа Уільямса Роуена, «богослов’я відноситься до релігійної практики, як 

граматика до мови», а тому «богослов’я – наука критична, навіть недовірлива. Вона прагне 

відшукати сенс молитовних звернень, висловлених „перед обличчям Божим“, звернень 

повних смиренності і самоприниження», аналізуючи їх через строгі релігійні судження [27, 

с. 29-30]. Цей висновок щодо раціонального підходу до релігійного досвіду виявляється 

навіть на прикладі сприйняття католицькою теологією містичного феномену чуда як 

надприродного і священного явища чи предмету, котре теологія досліджує не лише з 

ірраціональних, але й з раціональних позицій [18].  

Яскравим прикладом несуперечності з точки зору теології віри і науки слугує 

апологетичний твір відомого українського католицького богослова отця Йосифа Сліпого 

(майбутнього кардинала і Глави УГКЦ) «Віра і наука» (1935), яким автор відповів на 

закиди щодо суперечностей між вірою і наукою та в якому доводить їхню спорідненість і 

одностайність, котра ґрунтується на святості та істинності науки Христа [28, с. 8-9]. Автор 

трактує віру і науку як «два крила, якими підноситься людський дух в безкраї простори, 

….як два невідлучні товариші», котрі удосконалювали знання історії, її мораль і життєві 

вимоги. Вони є спорідненими вже за своєю ціллю і між ними не може бути протиріч: 

кожна ставить собі за ціль пізнання правди, істини, а тому, на переконання богослова, віра 

не обмежує свободи науки, як «рецензент не обмежує свободи автора твору». Він тільки 

виправляє його помилки, як одна наука поправляє іншу, і ніхто не бачить в цьому якогось 

поневолення. Аналогічно відбувається коли віра поправляє науку [28, с. 43].  

Отож, найвагомішим підґрунтям і аргументом на користь доповнюваності 

теологічного і релігієзнавчого та філософського підходів до релігійної віри є синтез віри і 

розуму, на чому також наголошував Папа Іван Павло ІІ в енцикліці „Fides et Ratio“ – „Віра 

і Розум“, підкреслюючи неприпустимість як радикалізації наукового раціоналізму, що 

шкодить вірі, так і відкидання раціонального обґрунтування віри [9, с. 67-68]. Також і 

підлаштування людиною своєї життєвої філософії, а відтак і віри, до людських вчинків і 

уподобань, на переконання кардинала Фултона Джона Шіна, приводить до втрати і 

загасання «світла істин віри» на особистому рівні [31, с. 26].  

Вище згаданий Карл Ранер – один із провідних католицьких теологів ХХ століття – під 

вірою в найзагальнішому сенсі розуміє «прийняття у вільний спосіб висловлень будь-якої 

особи, беручи до уваги довіру, якою вона наділена. Тим самим … у вірі завжди йдеться про 

стосунки між особами, які повністю залежать від надійності того, кому вірять. Віра в тому 

розумінні відрізняється від віри, що спирається на доведення і від безпосереднього 

парадоксу сліпої довіри». Відтак в теологічному розумінні віри «…сам Бог є Тим, хто є 

вірогідним, якому віримо і в кого віримо, очевидно визнаючи, що Він сам себе об’являє 

(об’явлення) і що … вірогідними зі свого боку є свідки, покликані самим Богом. Ті 
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формальні властивості є спільними для християнського і загального поняття віри» [25, с. 

81]. Тому віра, в сенсі християнської теології, можлива виключно за допомогою Св. Духа 

(Ді.: 16, 14 і 21; 1 Кор.: 3, 16-18) і полягає у безперечно вільній, розумній і абсолютній 

відповіді на питання буття, через яку визнаємо правду про Боже Об’явлення, яке цілковито 

звершилося в Ісусі Христі (Ів.: 20, 31; Рим.: 10, 9). При цьому невід’ємною складовою віри 

виступає покірне віддання Богові самих себе (Рим.: 1, 5; 16, 26) і свого майбутнього (Рим.: 

6, 8; Євр.: 11, 1). Тому, як твердить Джеральд О’Коллінз, від віри, як характеристики 

християнської релігійної ідентичності, є невіддільним поняття «аналізу віри», тобто 

«…вивчення спонук, що спрямовують нас до віри в Бога, котрий із власної волі об’явився в 

Ісусі Христі» [21, с. 15]. Саме таке системне екзистенційно-антропологічне і 

трансцендентне розуміння віри набуло глибокого розвитку в Карла Ранера, який іменує 

віру «надприродним екзистенціалом», фундаментальною характеристикою людського 

буття, завдяки якій «людина сприймає саму себе і оточуючий світ у світлі благодаті 

Божої». Це сприйняття є активним не лише з боку людини, яка слухає голос совісті, але й 

цей голос свідчить, що, згідно християнської віри, Бог є не мовчазний, а «промовляючий» 

до людини – він дає їй своє слово, своє Одкровення, даючи, тим самим, відповідь на вічне 

абсолютне питання призначення людини, і «таким чином заповнює наявну в людині 

нестачу буття», що, в кінцевому підсумку, зумовлює «обоження» людини через її 

причетність до життя Бога Ісуса Христа [8, с. ХІХ-ХХІ].  

Відтак в католицькому трактуванні віра є невіддільною від людського буття – від 

екзистенції («екзистенціалу» – згідно формулювання К. Ранера), а тому вона невіддільна 

від життя християнина і виражається у понятті «жити вірою», що сприяє зростанню 

справжньої величі людини [10, с. 11]. Запорукою цьому якраз і є віра в Ісуса Христа, котра, 

як підкреслює папа Бенедикт XVI, дарує людині нове буття – «нове народження» і «нове 

майбутнє в Ісусі Христі» [32, с. 23], адже завдяки вірі, яка є тією «особистою 

прихильністю, вірністю, що охоплює всі наші здібності», християни приймають заповіді 

Христа і саме віра чинить їх «здатними розпізнавати дари доброго та щедрого Бога», його 

любов, яку раціонально розпізнається в Ісусі Христі [2, с. 1]. Через Христову жертву 

грішник отримує оправдання і мир з Богом і новий доступ до спілкування з Ним», стаючи 

праведним завдяки вірі у воскреслого Христа (1 Кор.: 15, 14). Саме ця засада складає ядро 

Павлового вчення про оправдання вірою в Ісуса Христа [23, с. 183 і 189]. 

Висновок. Загалом, теологічні передумови кредології як актуалізації віри 

характеризуються активним динамізмом її структурних складових, серед яких провідний 

теолог Католицької церкви ХХ століття Карл Ранер як домінанту виділяє необхідність 

структурування «ієрархії істин», без чого повнота християнської віри швидко стає аморфною. 

Тому, на його переконання, сьогодні на противагу невірству потрібне нове коротке 

засвідчення християнських істин, відділивши від них другорядне за прикладом 

Апостольського Символу віри [26, с. 619-620]. При цьому він турбується про формування 

нової формули віри, яка б узгоджувалась із сучасними підходами до неї та відповідала на 

існуючі виклики. В цій формулі віри він пропонує виділити три складові: богословську, 

антропологічну і футурологічну як синтез «трансцендентного досвіду Бога» і «повсякденного 

пізнання і свободи людини» задля досягнення «людської трансценденції» на основі 

«самоповідомлення (самооткровення) Бога», представленого в Ісусі Христі [26, с. 626-633].  

Запропонована Карлом Ранером формула віри є певним підсумковим, інтегральним 

поглядом на зміст головних засад кредології – науки про феномен християнської віри, яка 

висловлює основну сутність реальності цієї науки, до якої є відкритим доступ як з боку 

наукового і екзистенційного досвіду людини, так і з боку теології і доктринального вчення 

Католицької церкви, котра розглядає віру як субстанцію речей, які людина надіється 

набути, як свідчення невидимого, першопричини буття, вияв уродженої релігійності як 

прагнення до віри, яка є навичкою розуму і його досвідом, шляхом до істини, основою того 

знання, яке робить людину вільною. 
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Daruna Marzinovska  

Theological preconditions of kredology 

 

The article on philosophical, religious and theological positions analyzes the ecumenical 

potential of kredology as a religious science of faith. The confessional variants of Christian 

understanding of the phenomenon of religious faith, their common theological foundation and 

special features are considered. 

By analyzing the experience of theology and Christian philosophy in the formation and 

justification of religious faith, the Catholic discourse of kredology and its understanding of the 

phenomenon of faith are revealed, which promotes a deeper understanding of Christian doctrine and 

the search for common ecumenical features in Christian denominations with the use of their 

philosophical and religious-reflective reflections. Through analysis of the experience of theology and 

Christian philosophy in the formation and justification of religious faith, the Catholic discourse of 

kredology and its understanding of the phenomenon of faith are revealed, which promotes a deeper 

understanding of Christian doctrine and the search for common ecumenical features in Christian 

denominations with the use of their philosophical and religious-reflective reflections. 

The dominant tendencies of the teaching of kredology in the writings of leading domestic and 

foreign theologians, philosophers and religious scholars have been analyzed and the principles of 

their teaching of faith are revealed, the basis of which is the rational interpretation of the 

theological beliefs of the faith. It is proved that the theological preconditions of kredology, as 

actualization of faith, are characterized by active dynamism of structural components of creed, 

among which as the dominant is the need for structuring the „hierarchy of religious teachings“, 

without which the fullness of the Christian faith is rapidly becoming amorphous. 

Keywords: kredology, religious faith, Christian doctrine, ecumenism, religious studies, 

philosophy, theology. 
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(Київ) 

 

РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ ПОГЛЯД НА ДІЯЛЬНІСТЬ УАПЦ  

ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 

 

У статті детально та комплексно висвітлюється релігієзнавчий контекст 

функціонування УАПЦ під час Євромайдану. Автором виділяється два аспекти діяльності 

даної релігійної організації: внутрішньомайданний та зовнішньомайданний. Доводиться думка 

про те, що УАПЦ як і УПЦ КП та УГКЦ активно брала участь у підтримці людей на 

Євромайдані як своїх вірян, так і взагалі мітингувальників. Така позиція даної релігійної 

організації обумовлена тим, що її історія та сьогодення, ба більше майбутнє, нерозривно 

пов`язане з долею України, українського народу. Діяльність УАПЦ в гущі подій Євромайдану 

супроводжувалась двовекторно: духовна підтримка (служби) і моральна/фізична (допомога 

їжею, речами і т.п.). Обґрунтовується теза, що в УАПЦ в цей час відбувалися помітні 

внутрішньоцерковні (Собор УАПЦ) і зовнішньоцерковні події (діалог з УПЦ КП, УПЦ), що 

обумовлено було потенційним об`єднанням православних церков в Україні в єдину помісну.  

Ключові слова: УАПЦ, Революція Гідності, Євромайдан, Майдан, Україна, 

український народ, Церква. 

 

Актуальність теми дослідження пов`язана з тією соціально-політичною ситуацією, в 

якій опинилась Україна після Революції Гідності, а саме анексія Криму Російською 

Федерацією та АТО на Сході нашої Вітчизни. Ці події, безперечно, не могли не вплинути 

на релігійну карту України, становище тих чи інших релігійних громад у ній. Необхідно 

відзначити, що якщо раніше міжнародні оглядачі згадували Україну в основному як 

державу з високим рівнем свободи віросповідання серед інших країн Східної Європи, то 

наразі дуже часто можна почути про утиски свободи слова, совісті і віри. Разом з тим 

сучасна соціально-політична ситуація стала викликом для багатьох релігійних організацій в 

Україні, в т.ч. і для Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). 

Стосовно теоретичної бази представленого дослідження, то варто зауважити, шо 

наразі вже присутні наукові студії Р. Бойко [1], О. Горкуші [3], В. Єленського [4], О. Липки 

[5], О. Недавньої [7], Л. Филипович [8], М. Чікарьової [9], В. Чубарко [10] та ін., присвячені 

релігієзнавчому осмисленню феномену Майдану взагалі, так і значенню церков в ньому. 

Необхідно відзначити, що хоча вони не позбавлені (та й не можуть бути позбавленими) 

частки суб’єктивізму, та все ж дають цілісну картину участі духовенства, віруючих у подіях 

Євромайдану, оцінки громадянами діяльності релігійних конфесій, реакцію представників 

церков на події кінця 2013 р. – початку 2014 р.  

Метою даного дослідження є ґрунтовний релігієзнавчий аналіз специфіки та 

особливостей функціонування УАПЦ під час подій Євромайдану.  

Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань: 

1) з’ясувати та висвітлити причини і наслідки підтримки УАПЦ учасників Євромайдану; 

2) виділити та охарактеризувати основні аспекти внутрішньоцерковного існування 

УАПЦ під час Революції Гідності. 

Виклад основного матеріалу Методологічною настановою у даному дослідженні виступає 

думка Л. Филипович: «Якщо світський дослідницький підхід зазвичай зосереджено на 

функціонально-структурному, емпірично засвідченому, суспільно-історично дієво 

підтвердженому визначенні об’єкта «Церква», то релігійний підхід спирається на суб’єктні 

показники («спільнота віруючих») та якісні мета-фізично-онтологічні характеристики 
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(«Боголюдська організація»). В другому випадку на перше місце ставлять не емпірично-

функціональні, а метафізично-екзистенційні властивості» [8, с. 88].  

Відповідно до цього, на нашу думку, доречним було виділити два аспекти означеної 

проблематики: внутрішньомайданна та зовнішньомайданна. Розглянемо кожен з них 

окремо більш детальніше.  

Взагалі варто відзначити, що в еволюції поглядів майданівців на його церковно-

релігійний фактор можна виділити кілька етапів: 

«1) від початку акції 21 листопада до ночі на 30 листопада, коли відбувся розгін 

студентів на Майдані Незалежності спецпідрозділами, після чого частина студентів 

знайшла притулок у Свято-Михайлівському монастирі УПЦ КП. 

Отже, тон йому задав, волею обставин (а серед майданівців багато хто каже – то була 

Божа воля), Свято-Михайлівський монастир. Інші Церкви не забарилися відгукуватися 

заявами на підтримку скривджених та закликами до мирного врегулювання ситуації: це 

зробили всі православні, УГКЦ та РКЦ, частина протестантських. Загалом тут не було 

особливих несподіванок (принаймні, для фахівців, що ними вже й відзначається). 

Традиційно найбільш рішучими були заяви представників УГКЦ і УПЦ КП, а також і 

архієпископа УАПЦ Ігора Ісіченка, а УПЦ МП – традиційно поміркованішими (хоча 

настоятель Києво-Печерської лаври зневажливо висловився про майданівців); 

2) від цієї події до спроби другого розгону Євромайдану в ніч на 11 грудня, коли 

священнослужителі стали в лави демонстрантів на барикадах; 

3) від 11 грудня 2013 р. до 13 січня 2014 р., коли УГКЦ отримала лист від Міністерства 

культури з вимогою згорнути «майданне капеланство»; 

4) від 13 січня до 21-22 січня, коли на місце протистояння на вулиці Грушевського 

вийшли священнослужителі, ставши між лавами протестувальників та силовиків; 

5) від 21 -22 січня до 18-21 лютого (масове кровопролиття та загострення оцінок дій 

всіх факторів Євромайдану); 

6) від 18-21 лютого до 1 березня (агресія Росії, котра змінила ситуацію, принісши нові 

виклики, у т. ч. й Церквам)» [6, с. 169]. 

УАПЦ як і УПЦ КП та УГКЦ одразу взяли активну участь у подіях Євромайдану з 

перших його днів. Причому, це відбувалось не лише за рахунок того, що серед 

протестувальників були парафіяни даної релігійної організації, а й представники її кліру. Як 

зауважує Р. Бойко: «Чимало священнослужителів, відчуваючи поклик власної совісті, брали 

активну участь у буремних подіях. У революційних подіях Церква фактично стала на бік 

українського суспільства, яке вдалося до масових акцій громадянського протесту» [1, c. 24]. 

Варто відзначити, що «на Майдані постійно діяли наметові Храми, на сцені Майдану 

майже щодня поруч з’являлися й палко промовляли за Україну єпископ УАПЦ Володимир 

(Черпак), єпископ РКЦ Станіслав Широкорадюк, отець УГКЦ Олекса Петрів та ін., співав хор 

студентів духовних навчальних закладів УПЦ КП й УГКЦ. Міжконфесійну солідарність 

Церква Майдану демонструвала не лише у справі опікування громадою та захисту стражденної 

Людини, але й підтримкою у скрутні моменти один одного. Тут можна згадати солідарність 

конфесій у підтримці УГКЦ (в т.ч. і УАПЦ. – В.З.) після листа Мінкульту з погрозами 

позбавлення офіційної реєстрації цій релігійній спільноті за її майданну діяльність, чи 

підтримки іудеїв, коли з’явилася загроза антисемітських дій з боку провладних найманців. Тож 

можемо сказати, що на Майдані постала справжня Громадянська Церква України [6, с. 12]. 

Чому саме ці релігійні організації (УАПЦ, УГКЦ, УПЦ КП) перші стали на сторону 

мітингувальників і проявили активну позицію в Революції Гідності? На думку вітчизняних 

релігієзнавців це обумовлено тим, що саме ці церкви, для яких «історично-географічна 

батьківщина виявилась і місцем реалізації Божого покликання. Зокрема, щонайпотужніше так 

про себе заявили УГКЦ та УПЦ КП (і УАПЦ. – В.З.), духовно-історичне джерело та 

інституційний центр яких знаходиться безпосередньо в Україні. Доля цих церков залежить від 

долі українського народу та держави, а служіння Богу реалізується через служіння українській 
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людині. Тож їм притаманно почуватися на своєму місці в ситуації української Революції 

Гідності, де служіння Богу, Україні та Людині є насправді єдиним покликанням» [8, с. 93]. 

Саме ті релігійні організації історія та сьогодення, ба більше майбутнє, нерозривно 

пов`язано з долею України, українського народу стали одним з провідних «голосів» тих 

подій. Варто також зазначити, чому саме православні християнські церкви найбільшу роль 

відіграли у Євромайдані. «Аспект, про який важливо згадати у річищі цієї проблематики, 

зауважує М. Чікарьова, надзвичайно високий статус правди в аксіологічній сис темі 

християнства. Правда – одна з ключових категорій Біблії, і для християнина пошук правди – 

одна з найважливіших задач. Для нехристиянина, тим більше – атеїста, правда – поняття 

відносне, що у нашу добу чудово вкладається у постмодерністську теорію релятивності 

цінностей. Отже, якщо християнин через усю дезінформацію у ЗМІ шукає правду, для 

атеїста при вабливішим виглядає гасло: «У кожного своя правда», при чому вона може 

змінюватися залежно від обставин (вигоди)» [9, с. 51]. 

Відповідно до цього релігійні організації, в т.ч. і УАПЦ (та окремі священики й пастори) 

сучасної України, продемонстрували «свою готовність і можливість бути духовним 

натхненням майбутньої України. Тут слід щонайперше згадати численні заклики духовних 

лідерів (наприклад, Л. Гузара, С. Широкорадюка, М. Паночко та ін.) не боятися, діяти заради 

утвердження людської гідності (що спирається на християнські цінності – любов, добро тощо); 

не лише чіткі висловлювання очільників УГКЦ та УПЦ КП, УАПЦ, але й їхні прямі побажання 

владі стати мудрою (виступ патріарха Філарета на спільній молитві), заклики щодо 

непідтримання вступу в Митний Союз, осуд різними релігійними лідерами (різних релігійних 

організацій, зокрема й відомих протестантських пасторів) застосування сили проти мирних 

громадян, прямі чи опосередковані повчання чинити спротив злу, не боятися, не служити 

Сатані та Дияволу, діяти згідно із сумлінням, наголос, що майданом має стати ціле життя й 

кожна справа – все це свідчить про розуміння внутрішньої трансформації суспільства та 

здатність до відповідної трансформації релігійної функціональності в Україні» [6, с. 73-74]. 

Український релігієзнавець В. Єленський в цьому контексті також звернув увагу на те, що:  

1) на Майдані українські церкви продемонстрували свою підтримку народу; 

2) сам Майдан змінює церкви, адже змінюється суспільство – змінюються миряни, 

отже – змінюються поступово й церкви. Церкви вже навчились бути толерантними, чути 

одне одного та співпрацювати заради значнішої мети [Див.: 3].  

Представници церков, в т.ч. і УАПЦ, чудово розуміли, що «Зараз Церкви мають 

чудовий шанс стати для суспільства тим, чим вони останні двадцять років обіця ли бути – 

моральним авторитетом. Не абстрактним. Не потенцій ним. А практичним і невідкладним. 

Тим, хто зорієнтує в питаннях добра і зла. Дасть чіткі й недвозначні оцінки кожному слову і 

вчин ку. Допоможе зімкнути лави навколо правди. Все, що для цього потрібно – бути серед 

людей і наполягати на правді у великому й малому. Це у політиків і дипломатів чорне і біле 

зливаються у від тінки сірого. Церква не може собі цього дозволити. Як і ми зараз» [5, с. 124]. 

Тому через події Євромайдану, релігія, релігійні організації, в т.ч. УАПЦ, для своїх 

вірян стає не повчальною (у конкретних випадках та обмеженому терміні впливу це 

малоефективно) чи владолеґітимувальною (це примітивно та смішно), а діяльною, і, діючи 

в громаді й через громаду (через свідомість кожної особистості та пропонуючи цінності, що 

надихають таку особистість), вона змінює світ, виправляє його. Але це єдиний шлях для 

релігії сьогодні вплинути на визначення майбутнього та стати його частиною. Живому 

діяльному Богу і живій діяльній громаді потрібна Жива Діяльна Церква. Сферою впливу 

релігії сьогодні вже не може бути ні політична, ні економічна, лише духовна, доступ до якої 

знаходиться через свідомість особистості [8, с. 101]. 

Тому, як зауважує відомий православний богослов о. Кирило (Говорун), «християни 

різних деномінацій, ставши "братами по зброї", ставали і "братами по вірі". 18 лютого 

проурядові сили розгромили екуменічний молитовний намет на Майдані, який негайно був 

відновлений на колишньому місці, щоб стати місцем відспівування застрелених снайперами 

демонстрантів. 30 березня на Майдані під час панахиди за всіма загиблими молитви 
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піднесли єпископи і духовенство УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ, а також римо-католицької і 

протестантських церков. "Коли все вже сказано і зроблено, саме церква допомагає 

українцям знову усвідомити себе частиною єдиного народу» [2, с. 18]. 

Присутність священиків, семінаристів, монахів і монахинь на справді відкривала людям 

Церкву живу і діяльну, співстражда ючу і підтримуючу. «Церкви прийшли туди, де є люди, де 

вони можуть відповісти на духовні та моральні питання, які виникають. Насправді, нікому не 

цікаво чи я греко-католицький священик, чи римо-католицький, коли мене бачили в підряснику, 

то підходили і питали: «Отче, що будемо робити далі?», «Отче, чому їх побили?». Питання 

конфесійної приналежності тут відіграє другорядну роль, можливо навіть і жодної ролі не 

відіграє. Дехто у цьому вбачає за снування підвалин помісної української Церкви…Тому, на 

відміну від УАПЦ, УПЦ КП, УГКЦ, які на магалися періодично декларувати народження на 

Майдані єдиної Української церкви, протестанти йшли шляхом внутрішнього насичення собою 

самого Євромайдану, шляхом індивідуальної діяльної участі й спі вучасті» [5, с. 126-127]. 

Разом з внутрішньомайданним аспектом функціонування УАПЦ, варто зазначити про 

певні події даної Церкви, які відбувалися саме в цей період.  

По-перше, варто зазначити про І Форум Євромайданів, який відбувся 11 січня 2014 р. у 

храмі Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (Харків). До цього учасникам даного форуму 

відмовили у кількох приміщеннях, тож вони, як і студенти під час першого окресленого нами 

етапу, прийшли в сакральне місце як у притулок, котрий могли отримати, переслідувані по 

п’ятах «тітушками». Останні намагалися здійснити штурм храму, однак це їм не вдалося. 

Натомість змінилося ставлення до Церкви, котре було, скажімо так, прохолодним у частини 

активістів. Адже УАПЦ допомогла їм по-християнськи, навіть не зважаючи на констатоване досі 

помірковане ставлення харківських активістів до неї. Одна з організаторів Форуму, напередодні 

висловившись у соціальній мережі Фейсбук буквально, що «її задрали клерикали» (з приводу 

звичаїв під час різдвяних свят), після події та з наступним розвитком ситуації не без задоволення 

писала, що тепер опоненти будуть знати можливості та силу Церкви. На Харківський 

Євромайдан стали частіше і більше запрошувати священнослужителів різних церков. 

По-друге, 23 січня 2014 року Божого у приміщенні Київської Патріархії УАПЦ 

відбулося засідання Архієрейського Собору Української Автокефальної Православної 

Церкви під головуванням Блаженнішого Мефодія митрополита Київського і всієї України, 

Предстоятеля УАПЦ. На Архієрейському Соборі взяли участь єпископат УАПЦ. 

Архієрейським Собором розглядалися ряд важливих питань стосовно ситуації, яка склалася 

в Україні та в Світовому Православ’ї. Відзначення ювілейних дат у поточному році, 

приурочених шанобливому ставленні до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка та 25- 

річчя ІІІ відродження Української Автокефальної Православної Церкви. Правлячими 

архієреями було звітовано Предстоятелю про діяльність ввірених їм єпархій. 

По-третє, 2 лютого 2014 року Єпископ Вишгородський і Подільський, вікарій Київської 

єпархії УАПЦ Володимир (Черпак) подякував віце-президенту Всесвітнього єврейського 

конгресу та голові Асоціації єврейських організацій і громад (Ваад) України Йосифу Зісельсу 

та голові Меджлісу кримських татар Рефату Чубарову за їхню підтримку українського народу. 

Про це єрарх сказав зі сцени київського Євромайдану під час сьогоднішнього мітингу «Я щиро 

від себе особисто дякую Йосипу Зісельсу за його звернення до національних меншин, що 

проживають в Україні. Дякую йому за те, що він звернувся до них, закликав не бути на боці 

сильного, а бути на боці українського народу, з яким живуть багато віків», – зазначив єпископ. 

«Я дякую кримськотатарському народу в особі Р. Чубарова, який також звернувся до Майданів 

нашої країни і попросив, щоби всі кримські татари підтримали український народ у його 

змаганнях за правду, істину і справедливість», – заявив владика. Єпископ Вишгородський і 

Подільський УАПЦ також наголосив, що люди вийшли на Майдан не для того, щоби скинути 

владу, а щоби відстояти правду, справедливість та незалежність. 

Також варто наголосити, що під час Революції Гідності почалися активні дії стосовно 

об`єднання православних церков на Україні. Зокрема можна зазначити такі моменти: 
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 Синод УПЦ КП закликав УПЦ МП та частину УАПЦ об’єднатися в Єдину Помісну 

Українську Православну Церкву (22.02.2014)  

 УПЦ МП готова до діалогу з Київським Патріархатом та УАПЦ. (24.02.2014) 

Висновки Отже, проаналізувавши з релігієзнавчої точки зору функціонування 

Української автокефальної православної церкви під час подій Революції Гідності, можна 

зробити такі висновки: 

1) УАПЦ як і УПЦ КП та УГКЦ брали участь у підтримці людей на Євромайдані як своїх 

вірян, так і взагалі мітингувальників. Діяльність УАПЦ супроводжувалась двовекторно: 

духовна підтримка (служби) і моральна/фізична (допомога їжею, речами і т.п.) 

2) Разом з тим в УАПЦ в цей час відбувалися помітні внутрішньоцерковні (Собор 

УАПЦ) і зовнішньоцерковні події (діалог з УПЦ КП, УПЦ), що обумовлено було 

потенційним об`єднанням православних церков в Україні в єдину помісну.  

 

Література 
1. Бойко Р.Ю. Релігійний чинник у подіях Євромайдану (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) / Р.Ю. Бойко // 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія. Серія «Історичне релігієзнавство». – 

2014. – Випуск 10. – С. 23-31. 

2. ВОСТОК-ЗАПАД. Вестник Служений и Церквей. – Лето 2014. – Том 22. – № 3 – 50 с. 

3. Горкуша О. Євромайдан як індикатор трансформації релігійної функ- ціональності або революція 

гідності як ситуація сповіді перед Богом, Укра- їною і людиною (частина 1) / О. Гокуша [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://risu.org. ua/article_ print.php?id =54762&name=blog&_lang=ua&  

4. Єленський В. Майдан змінює Церкви / В. Єленський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.religion.in.ua/main/interview/24423- viktor-yelenskij-majdan-zminyuye-cerkvi.html  

5. Липка О. Християнська ідентичність Церков в умовах української кризи / О. Липка // Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія» Серія «Культурологія». – Випуск 16. – С. 121-132. 

6. Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка / Українська асоціація релігієзнавців / За загальною 

редакцією д. філос. н. Филипович Л. О. і канд. філос. н. Горкуші О. В. – К.: Самміт-Книга, 2014. – 656 с.: іл. 

7. Недавня О. Церковно-релігійний фактор Євромайдану в оцінках його учасників та прихильників [Електронний 

ресурс] / О. Недавня. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/studios/studies_of_religions/55607/ 

8. Филипович Л.О. Горкуша О. Голос Церкви: аксіологічні виміри релігійної риторики на Майдані 

2013–2014 років / Л. Филипович, О. Горкуша // Філософська думка. – 2016. – № 4. – С. 87-103 

9. Чікарьова М.Ю. Майдан як каталізатор релігійної ситуації сучасної України / М.Ю. Чікарьова // 

Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації. Матеріали VIII 

Всеукраїнської, з міжнародною участю, міжконфесійної християнської на уково-практичної 

конференції / Духовна рада представників християнських церков і релігійних організацій м. 

Кам’янця- Подільського. – Кам’янець-Подільський : Видавець ІІП Зволейко Д.Г., 2016. – С. 50-53. 

10. Чубарко В.В. Роль церкви в подіях майдану: на матеріалах інтерв’ю / В.В. Чубарко // Грані – № 5 

(121) травень 2015. – С.6-11. 

 

Literatura 
1. Bojko R.Yu. Religijny`j chy`nny`k u podiyax Yevromajdanu (ly`stopad 2013 r. – lyuty`j 2014 r.) / R.Yu. 

Bojko // Naukovi zapy`sky` Nacional`nogo universy`tetu «Ostroz`ka akademiya. Seriya «Istory`chne 

religiyeznavstvo». – 2014. – Vy`pusk 10. – S. 23-31. 

2. VOSTOK-ZAPAD. Vestny`k Sluzheny`j y` Cerkvej. – Leto 2014. – Tom 22. – # 3 – 50 s. 

3. Gorkusha O. Yevromajdan yak indy`kator transformaciyi religijnoyi funk- cional`nosti abo revolyuciya gidnosti yak 

sy`tuaciya spovidi pered Bogom, Ukra- yinoyu i lyudy`noyu (chasty`na 1) / O. Gokusha [Elektronny`j resurs]. – 

Rezhy`m dostupu: http://risu.org. ua/article_print.php?id =54762&name=blog&_lang=ua& 

4. Yelens`ky`j V. Majdan zminyuye Cerkvy` / V. Yelens`ky`j [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: 

http://www.religion.in.ua/main/interview/24423-viktor-yelenskij-majdan-zminyuye-cerkvi.html  

5. Ly`pka O. Xry`sty`yans`ka identy`chnist  ̀Cerkov v umovax ukrayins`koyi kry`zy` / O. Ly`pka // Naukovi zapy`sky` 

Nacional`nogo universy`tetu «Ostroz`ka akademiya» Seriya «Kul`turologiya». – Vy`pusk 16. – S. 121-132. 

6. Majdan i Cerkva. Xronika podij ta ekspertna ocinka / Ukrayins`ka asociaciya religiyeznavciv / Za zagal`noyu 

redakciyeyu d. filos. n. Fy`ly`povy`ch L. O. i kand. filos. n. Gorkushi O. V. – K.: Sammit-Kny`ga, 2014. – 656 s.: il. 

7. Nedavnya O. Cerkovno-religijny`j faktor Yevromajdanu v ocinkax jogo uchasny`kiv ta pry`xy l̀`ny`kiv [Elektronny j̀ 

resurs] / O. Nedavnya. – Rezhy`m dostupu: http://risu.org.ua/ua/index/studios/studies_of_religions/55607/ 

8. Fy`ly`povy`ch L.O. Gorkusha O. Golos Cerkvy`: aksiologichni vy`miry` religijnoyi ry`tory`ky` na Majdani 

2013–2014 rokiv / L. Fy`ly`povy`ch, O. Gorkusha // Filosofs`ka dumka. – 2016. – # 4. – S. 87-103 

9. Chikar`ova M.Yu. Majdan yak katalizator religijnoyi sy`tuaciyi suchasnoyi Ukrayiny` / M.Yu. Chikar`ova // 

Formuvannya osnov xry`sty`yans`koyi morali v procesi duxovnogo vidrodzhennya naciyi. Materialy` VIII 

Vseukrayins`koyi, z mizhnarodnoyu uchastyu, mizhkonfesijnoyi xry`sty`yans`koyi na¬ukovo-prakty`chnoyi 

http://risu.org.ua/ua/index/studios/studies_of_religions/55607/


Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

142 

konferenciyi / Duxovna rada predstavny`kiv xry`sty`yans`ky`x cerkov i religijny`x organizacij m. 

Kam'yancya- Podil`s`kogo. – Kam'yanecz`-Podil`s`ky`j : Vy`davecz` IIP Zvolejko D.G., 2016. – S. 50-53. 

10. Chubarko V.V. Rol` cerkvy` v podiyax majdanu: na materialax interv'yu / V.V. Chubarko // Grani – # 5 

(121) traven` 2015. – S.6-11. 
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Religious overview on UAOC activity during Revolution Of Dignity 

 

The article details and integrates the religious-religious context of the UAOC functioning 

during the Euromaidan. The author singles out two aspects of the activity of this religious 

organization: intraness and externalness. We have the opinion that) the UAOC, like the UOC-KP 

and the UGCC, actively participated in supporting people in the Euromaidan, both their believers 

and protesters in general. This position of this religious organization is due to the fact that its 

history and present, the future is inextricably linked with the fate of Ukraine, the Ukrainian 

people. In accordance with this, it is proved that the UAOC (along with other Orthodox churches) 

had an excellent chance to become for society what it had promised to be for the last twenty years – 

a moral authority. Not abstract, not potential, but practical and urgent. One of those who orient in 

matters of good and evil. The activities of the UAOC in the thick of the events of Euromaidan were 

accompanied by a two-vector: spiritual support (services) and moral/physical (help with food, 

things, etc.). The thesis is substantiated that in the UAOC at that time there were noticeable intra-

church (UAOC Council) and external events (dialogue with the UOC-KP, UOC), which was 

conditioned by the possible unification of Orthodox churches in Ukraine in a single local. 

Keywords: UAOC, Revolution of Dignity, Euromaidan, Maidan, Ukraine, Ukrainian people, 

Сhurch. 
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МЕНТАЛЬНІСТЬ І СОЦІОКУЛЬТУРНА СФЕРА: ПРИРОДА ВЗАЄМОДІЇ 

 

Визначальний вплив соціокультурної сфери на духовне життя суспільства практично ніхто 

не піддає сумніву. Значно складнішим є зворотний вплив інтелектуального й загалом ментального 

середовища на соціокультурну дійсність, на перспективи і динаміку її еволюціонування.  

Ключові слова: соціокультурна сфера, ментальність, ієрархія змістовних пріоритетів, 

детермінативний вплив, генезис, перспективи еволюціонування.  

 

Постановка проблеми та її актуальність. Картина світу і соціальної реальності може мати 

різні рівні масштабування: може бути індивідуальною, надіндивідуальною, всезагальною. Цілком 

природно, що людина як істота соціальна підпадає під вплив соціальних автоматизмів, аналогій, 

стереотипів тощо, але попри важливу соціалізаційну роль ці механізми світоглядної демаркації 

призводять до багатьох негативних наслідків: вони нівелюють особистісну багатоманітність і 

призводять до втрати ідентичності у форматі фактичного відчуження людини від самої себе.  

Протистояння цій уніфікаційній тенденції триває впродовж багатьох століть і тисячоліть. 

Втім, значних успіхів так і не досягнуто. «У часи античності аутизм розумівся як відстороненість 

від життя поліса. Така поведінка розглядалося еллінами як соціальна патологія, але не як психічна 

хвороба. Цих людей відрекомендовували словом «ідіот» (від давньогрецьк. – «приватна особа»). 

Так греки називали людину, яка живе відсторонено від суспільного життя, не бере участі в 

загальних зборах громадян поліса та інших формах демократичного управління. Фактично таке 

розуміння замкненості в собі й відстороненості від суспільства тривало аж до відкриття у 1943 
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році Гансом Аспергером і Лео Каннером феномена клінічного аутизму в новій термінології – 

«розлади аутичного спектру». У такий діагноз вписуються латентні труднощі спілкування та 

соціальної взаємодії індивіда з навколишнім світом при збереженні інтелекту у вигляді його 

«занурення» в суто індивідуальний віртуальний світ, мінімально пов’язаний із реальним 

соціумом. Епоха Інтернета зробила всесвітню павутину глобальним дублером, симулякром, 

віртуальним двійником, який існує паралельно і часто заміщує поцейбічне повсякденне життя. 

Особливо гостро це проявляється у періоди глобальних перетворень, на межі кардинально 

відмінних історичних епох» [1, c. 129-130].  

У наш час істотного теоретико-методологічного значення набуває процес трансформації 

поняття «соціалізація», дослідження сутності як самого процесу, так і його механізмів, залежно 

від типу особистості на різних історичних етапах. Соціалізація людини відбувається за допомогою 

широкого набору засобів, зміст яких є специфічним для різних суспільств, соціальних прошарків і 

віку людини. Кожне суспільство, держава, соціальна група (велика або мала) виробляють у своїй 

історії набір позитивних і негативних формальних і неформальних способів навіювання і 

переконання, приписів і заборон, заходів примусу і тиску – аж до застосування фізичного 

насильства, способів вираження визнання, нагород тощо. За допомогою цих способів і заходів 

поведінка людини і цілих груп людей приводиться у відповідність із прийнятими у певній 

культурі зразками, нормами, цінностями.  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. В основу розгляду людини як суб’єкта 

соціалізації лягли концепції Ч. Кулі, В. Томаса і Ф. Знанецького, Дж. Г. Міда. Чарльз Кулі, автор 

теорії «дзеркального Я» і теорії малих груп, вважав, що індивідуальне Я здобуває соціальну якість 

у комунікаціях, у міжособистісному спілкуванні усередині первинної групи (родини, групи 

однолітків, сусідської групи), тобто у процесі взаємодії індивідуальних і групових суб’єктів.  

Вільям Томас і Флоріан Знанецький висунули положення про те, що соціальні явища і 

процеси необхідно розглядати як результат свідомої діяльності людей, що, вивчаючи ті або інші 

соціальні ситуації, необхідно враховувати не тільки соціальні обставини, але і точку зору 

індивідів, включених у ці ситуації, тобто розглядати їх як суб’єктів соціального життя.  

Джордж Герберт Мід, розробляючи концептуалістику символічного інтеракціонізму, 

центральним поняттям соціальної психології вважав «міжіндивідуальну взаємодію». Сукупність 

процесів взаємодії, за Мідом, формує суспільство і соціального індивіда. З одного боку, багатство 

і своєрідність наявних у тієї або іншої людини індивідуальних Я-реакцій і способів дій залежать 

від розмаїтості і широти систем взаємодії, у яких Я бере участь, а з іншого боку – соціальний 

індивід є джерелом руху і розвитку суспільства. Ідеї Ч. Кулі, В. Томаса, Ф. Знанецького і Дж. Г. 

Міда вплинули на вивчення людини як суб’єкта соціалізації, на розробку концепцій соціалізації в 

руслі суб’єкт-суб’єктного підходу.  

Е. Дюркгейм, розглядаючи процес соціалізації, вважав, що провідна роль у ньому належить 

суспільству, і саме воно є суб’єктом соціалізації. Суспільство може вижити тільки тоді, коли між 

його членами існує значний ступінь однорідності, тому воно прагне сформувати людину «за своїм 

зразком», тобто, затверджуючи пріоритет суспільства у процесі соціалізації людини, Дюркгейм 

розглядав останню як об’єкт впливів суспільства, що соціалізує.  

Погляди Е. Дюркгейма багато в чому стали підставою для розробленої Т. Парсонсом теорії 

інтеграції індивіда у соціальну систему. Парсонс визначав соціалізацію як «інтерналізацію 

культури суспільства, у якому дитина народилася», як «засвоєння реквізиту орієнтації для 

задовільного функціонування в певній ролі». Універсальне завдання соціалізації – сформувати в 

«новачків, що стають членами суспільства», як мінімум – почуття лояльності, а як максимум – 

почуття відданості системі. Відповідно до його поглядів, людина «вбирає» у себе загальні цінності 

в процесі спілкування із «значимими іншими». У результаті цього дотримання загальноприйнятих 

нормативних стандартів стає частиною її мотиваційної структури, її потребою.  

Теорії Е. Дюркгейма та Т. Парсонса вплинули і продовжують впливати на багатьох 

дослідників соціалізації. Дотепер багато хто з них розглядає людину лише як об’єкт соціалізації, а 

її саму як суб’єкт-об’єктний процес (де суб’єктом виступає суспільство або його складові).  
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Мета статті. Грунтовних рефлексійних зусиль потребує менталітет як результат соціального 

генезису і тип самоідентифікації, а також взаємодія і взаємозалежність менталітету та соціалізації.  

Виклад основного матеріалу. У контексті розмежування «наук про природу» 

(природничих наук) та «наук про дух» (гуманітарних наук) наприкінці ХIХ століття В. Дільтей 

ввів поняття «соціальна реальність», котре згодом отримало широке застосування у працях А. 

Шютца, П. Бергера, Т. Лукмана, які включали в це поняття не лише суб’єктивні уявлення, а й 

елементи віри і вигадки. Сприйняття й усвідомлення соціальної реальності регламентує система 

смислів і значень людської свідомості.  

К. Гірц влучно зауважив, що «більшість людей не можуть у німому подиві, з незворушною 

апатією споглядати незнайомі риси світового ландшафту і навіть не намагатися скласти собі 

деяке – нехай фантастичне, непослідовне, спрощене, – уявлення про те, як ці риси можна 

примирити з більш звичними даними досвіду. Якщо людина стикається з тим, що її апарат 

пояснення – тобто комплекс засвоєних культурних моделей (здорового глузду, науки, філософії, 

міфу), необхідних для орієнтування в емпіричному світі, – щоразу дає збій при спробі пояснити 

речі, котрі вимагають пояснення, то це може призвести до глибокого неспокою» [5, c. 119].  

Попри поширений стереотип, ефективність засвоєних культурних моделей не перебуває у 

прямій і безпосередній залежності від науковості уявлень про дійсність та евентуальність чи від 

ступеня відповідності істині. В принципі, доволі ефективним інструментом світоглядної навігації 

може бути практично кожна аргументаційно переконлива система смислового, причинно-

наслідкового і аксіологічного відліку. Цю тезу в різних модифікаціях неодноразово ілюстрував К. 

Гірц в «Інтерпретації культур»: «У тій же мірі, як релігія, з одного боку, постачає нам символічні 

ресурси для вираження наших аналітичних ідей у формі авторитетної концепції про реальність, 

вона, з іншого боку, постачає нам ресурси, теж символічні, для вираження наших емоцій – 

настроїв, почуттів, пристрастей, переживань, хвилювань – у формах, таким же чином забарвлених 

в її характерні й специфічні тони. Тому, хто буде здатний сприйняти їх (і поки він буде здатний 

сприймати їх), релігійні символи гарантують здатність не тільки зрозуміти світ, а й здатність, 

зрозумівши його, впорядкувати свої почуття, надати визначеність своїм емоціям, яка дасть 

можливість, в радощах або в тузі, з похмурістю або з безпечністю, переносити цей світ» [5, c. 122].  

У 1887 році Ф. Гідденс у книзі «Теорія соціалізації» вперше застосував термін «соціалізація». 

Сутність соціалізації полягає в єдності пристосування і адаптації. Пристосування (соціальна 

адаптація) – процес і результат зустрічної активності суб’єкта і соціального середовища (Ж. 

Піаже, Р. Мертон). Адаптація – це процес і результат перетворення індивіда на соціальну істоту.  

Соціалізація – це інтерналізація: засвоєння норм, цінностей і зразків поведінки. Загалом 

дослідники сходяться на думці, що соціалізація передбачає прийняття моделей, існуючих у 

суспільстві «уподібнення моделі» (А. Бандура), «приміряння на себе ролі «Іншого» (Дж. Мід), а 

також «засвоєння і відсторонення соціального досвіду» (І. Кон). У структурі соціалізації 

виокремлюють суспільні норми і правила, вимоги і мотиваційні настанови.  

Соціалізація людини у взаємодії з різними факторами й агентами відбувається за допомогою 

низки механізмів. Існують різні підходи до розгляду механізмів соціалізації. Г. Тард вважав 

основним з них наслідування. У. Бронфенбренер механізмом соціалізації вважає прогресивну 

взаємну акомодацію (здатність до пристосування) між активною людською істотою та мінливими 

умовами її життя. До механізмів соціалізації можна віднести такі: імпринтинг – фіксація людиною 

на рецепторному й підсвідомому рівнях особливостей життєво важливих об’єктів, що впливають 

на нього; екзистенційний тиск – оволодіння мовою і неусвідомлюване засвоєння норм соціальної 

поведінки, обов’язкових у процесі взаємодії зі значущими особами; наслідування – слідувати 

якомусь прикладу, зразку; ідентифікація – процес неусвідомлюваного ототожнення людиною себе 

з іншою людиною, групою, зразком; рефлексія – внутрішній діалог, у якому людина розглядає, 

оцінює, приймає або відкидає ті або інші цінності, властиві різним інститутам суспільства, родині, 

об’єднанню однолітків, значущим особам і т. ін. Рефлексія може являти собою внутрішній діалог 

декількох видів: між різними Я людини, з реальними або уявними особами. За допомогою 

рефлексії людина може формуватися і змінюватися в результаті усвідомлення і переживання тієї 

реальності, в якій перебуває, свого місця в цій реальності й себе самої.  
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Змальовуючи суперечливі наслідки соціалізації індивіда, Я. Буркхардт у праці «Цивілізація 

Ренесансу в Італії» писав: «Людина усвідомлює себе лише крізь призму деякої загальної 

категорії – членом раси, народу, партії, сім’ї або корпорації» [3, c. 199]. Як наслідок – «вона 

втрачає почуття самості, стає залежною від чийогось схвалення, прагне конформізму, хоча навіть 

за комфортних умов почуває себе невпевнено. Тому людина невдоволена, їй все набридло, вона 

стурбована і витрачає значну частину своєї духовної енергії на те, щоб компенсувати або 

приховати занепокоєність. Її думка працює бездоганно, однак розум деградує, а з огляду на 

значні технічні можливості ще й починає складати серйозну загрозу існуванню цивілізації і 

людському роду в цілому» [6, c. 491].  

Ще однією істотною проблемою, як зауважив А. Швейцер, є та обставина, що «уніфікована 

колективна точка зору навіює необхідність вимірювати дії колективу не стільки масштабом етики, 

скільки еталонами користі та зручності. Дефіцит людей з хорошим моральним чуттям 

пояснюється не в останню чергу тим, що ми безупинно приносимо свою особисту мораль на 

вівтар «вітчизни» – замість того, щоб залишатися в опозиції до суспільства і бути тією силою, яка 

спонукає його прагнути досконалості» [12, c. 54]. У праксеологічному форматі це надзвичайно 

складний світоглядно-ідеологічний аспект. Його інтелектуальне осереддя полягає в тому, що дуже 

часто під аргумент «вітчизни» або «національного інтересу» підганяється вузькокорпоративна, 

політична та партійна доцільність, яка не має з національними пріоритетами нічого спільного. В 

даному контексті першочергового значення набуває розробка науково верифікованої 

критеріальної бази національних інтересів.  

Загалом же висновок не підлягає сумніву: необхідно запропонувати одновимірній, 

дегенерованій людині гармонійний тип розвитку, реконструювати оригінальну культурно-

динамічну матрицю, котра дозволить визначати межі та форми життєвої динаміки кожного з 

членів суспільства у різних сферах буття і на будь-якій фазі взаємодії індивіда та суспільства. 

Фактично йдеться про справжнє культуробудівництво, яке за форматом не поступається 

аналогічним процесам у часи античності та епохи Відродження. Відтак, вона автоматично набуває 

ідеологічних ознак. Його перспективи залежать передовсім від того, наскільки переконливо 

вдасться викривати апелювати до потреби побудови суспільства, яке усвідомлюватиме благо й 

доцільність багатовимірної, повноцінної, суверенної особистості. Успіх на цьому шляху 

виявиться спільним для всіх – як для особистості, так і для соціуму.  

Це результат того, що «держава надто часто спонукає до відречення від екстазу, до зради 

наших вроджених можливостей, внаслідок чого більшість із нас досягає успіхів лише в 

генеруванні хибного Я» [9, c. 9-10]. Наслідки виявляються негативними не лише для індивідів, які 

втрачають значну частину свого вітального потенціалу, а й для держави, котра отримує хоч і 

слухняний та керований, але абсолютно неефективний, непридатний для динамічного суспільного 

поступу інструментарій у вигляді пасивних, інерційних громадян. Природу відчуження не можна 

осягнути вичерпно, якщо не враховувати таку особливість сучасного життя як рутинізація та 

витіснення фундаментальних проблем людського існування.  

З цього приводу Е. Фромм писав: «Психічне здоров’я неможливо визначити через 

«пристосування» індивіда до суспільства. Навпаки, його варто з’ясовувати з точки зору 

пристосування суспільства до потреб людини. Здоров’я індивіда залежить у першу чергу від 

структури суспільства. Здорове суспільство стимулює творчу працю, розвиває розум, 

об’єктивність, почуття власного «Я». Нездорове ж суспільство породжує взаємну ворожнечу, 

недовіру, перетворює людину на об’єкт маніпуляцій та експлуатацій. Між іншим, суспільство 

може виконувати обидві функції. В більшості випадків воно так і діє: питання лише в тім, яким є 

баланс позитивного та негативного впливів» [11, c. 333].  

Коли зародки моралі, які існують у всіх соціальних тварин, складаються в систему, яка 

володіє кооперативними ефектами, конфлікт між «людиною» та «твариною» відбувався 

впродовж декількох годин чи навіть хвилин. За «аморальну поведінку» «тварин» виганяли зі 

стада. Сумна доля вигнанця ставила всіх перед екзистенційним вибором – підкоритися нормам 

моралі чи слідувати тваринним інстинктам і ризикувати розділити долю вигнанця. Фактично це 

було питання життя і смерті. Так біологічна еволюція багатократно прискорювалася штучним 
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відбором за допомогою фільтра культури і сили влади. Та частина первісного людського стада, 

яка генетично виявилася неготовою стати людьми, розділяла долю вигнанців. Відтоді нащадків 

мали лише люди, які, окрім генів, передавали своїм дітям ще й повчальні уроки, засвоєні під час 

сцен покарання або вигнання «аморальних».  

Згідно з Б. Гершунським, «культура – це найвищий вияв людської освіченості й професійної 

компетентності. Саме на рівні культури може в найбільш повному вигляді може бути виражена 

людська індивідуальність» [4, c. 54]. Однак людина є твариною з двома системами спадковості – 

генетичною та культурною. Проблема полягає в тому, що cultura концептуально протистоїть тому 

стану, який позначається словом natura (природа). І часто доводиться констатувати наявність 

людини не стільки «object-oriented» (орієнтованої на предмет, а відтак – суб’єкта культури), 

скілько «instinct-oriented» (керованої інстинктами – себто об’єкта природи).  

Для виживання будь-якого іншого виду тварин достатньо генетичної інформації, отриманої 

при народженні. У геномі тварини запрограмовано все, що вона може робити протягом свого 

життя – зокрема, необхідні способи виховання потомства і можливі методики засвоєння 

індивідуального досвіду. Натомість геном людини не містить інформації, достатньої для його 

виживання. Інстинктивні послідовності поведінки, що автоматично виконуються іншими 

тваринами, у людини зазвичай розчленовані на автономні сегменти, котрі сполучаються 

«свідомою» поведінкою.  

Інструментальні перспективи ментальності зумовлені тим, що вона посідає проміжну 

позицію між тоталітарними приписами соціалізації та ліберально-демократичним анархізмом 

особистісних пріоритетів і преференцій, а відтак у принципі може позбутися крайнощів і 

недоліків своїх концептуальних візаві.  

Загалом визріла необхідність створення комплексного, системного методологічного підходу 

для характеристики феномена «менталітет». Аспект генезису й сутності менталітету віддзеркалює 

проблему, яка вимагає комплексного підходу (філософії, історії, соціальної психології, соціології, 

політології, етнопсихології). Ментальний фон тієї чи іншої епохи досліджували Ф. Арьєс, 

М. Бахтін, А. Гуревич, Й. Гейзінга, Ж. Ле Гофф. З. Фрейд та Е. Фромм порівнювали менталітет з 

національним (соціальним) характером. Основними елементами менталітету є загальні духовні 

пріоритети, групові автоматизми свідомості, образи мислення, стереотипи, архетипи, ритуали, 

жести. Менталітет кожного народу своїми витоками сягає соціокультурних буттєвих 

автоматизмів. Здебільшого виокремлюють три найбільш значущих для суспільства типи 

менталітету: етнічний, соціальний, релігійний.  

Менталітет є сукупністю автоматизмів сфери свідомості й підсвідомості, котра формує 

способи бачення світу і уявлення людей, що належать до однієї соціокультурної спільноти. 

Оскільки в основі поняття «менталітет» знаходиться латинське слово «mens», що позначає 

водночас і мислення, і розум, і деякі інші споріднені, але нетотожні процеси, то цей фактор 

зумовив полісемантичність менталітету, труднощі його тлумачення.  

Менталітет – це синтезована у процесі історичного розвитку суспільства інтегральна система 

світоглядно-семантичних пріоритетів соціокультурного простору, сформована на основі 

взаємодіючих форм суспільної свідомості й колективного несвідомого в єдності базових ідей і 

думок. Менталітет простежується на рівні здатності соціальних утворень відображати й 

перетворювати дійсність оригінальним, лише їм притаманним способом.  

«Поняття «менталітет», – пише Франтішек Граус, – так само важко визначити, як і поняття 

«культура» або «ідеологія». Однак це не виключає, можливості його змалювання. Граус дає 

таке «описове визначення»: менталітет – це «загальний тонус» тривалих форм поведінки і 

думок індивідуумів у межах усталених груп. Менталітет ніколи не монолітний і часто 

суперечливий. Тональність утворює специфічні «вживлені зразки», стереотипи думок і дій. 

Менталітет проявляється в схильності індивідуума до певних типів реакцій – власне, він є їх 

механізмом. Він відрізняється від «думок», «учень», «ідеологій» тим, що своїм носієм не 

відрефлектований і сформульований. Питання «який ваш менталітет?» позбавлене сенсу. 

Менталітет може бути лише «тестований» ззовні, «відстежений» там, де ми бачимо щось, не 

схоже на нас самих. Менталітет не тотожний висловлюваним думкам і видимим способам дії. 
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Він знаходиться за ними і визначає межу між тим, що людина взагалі може подумати й 

допустити, та тим, що вона вважає «немислимим», «неможливим». Менталітет змінюється з 

часом, причому різні думки й зразки поведінки виявляють неоднакову життєстійкість, що 

заперечує твердження, ніби менталітет є феноменом, який відноситься виключно до «longue 

durée». Неправильно, вважає Граус, оголошувати «вирішальними» тільки повторювані, 

постійні явища. Можна стверджувати наявність в історії конгломерату компонентів різної 

часової тривалості, «одночасність неодночасного». Навіть менталітет однієї людини з віком 

змінюється. Таким чином, менталітет – це завжди система, елементи якої розрізняються за 

віком, походженням, інтенсивністю» [7, c. 79-80].  

Вальтер Ламмерс виходить з того, що «люди в межах усталеної групи як у повсякденному 

житті, так і в екстремальні моменти, демонструють більш-менш однакове, порівняно постійне 

відношення до життєвих обставин, яке є своєрідним «екзистенціальним конституцієнтом» історії. 

Звички, реакції, рішення, судження, цінності членів групи у багатьох відношеннях одноманітні. 

Вивчаючи менталітет, історик повинен цікавитися не станом окремого індивідуума, а 

взаємозв’язком свідомості з буттєвими особливостями людських спільнот. Менталітет групи, 

вважає Ламмерс, пов’язаний з її специфікою і структурою, а вона, в свою чергу, визначається 

повторюваними впродовж тривалого часу історичними ситуаціями» [7, c. 82].  

Менталітет як понятійний конструкт первісно був покликаний виконувати функцію засобу 

об’єктивації історичного знання, способу реконструкції історичних реалій. Це стиль, спосіб 

життєдіяльності, властивий соціальній групі або соціокультурній спільноті, соціуму загалом, 

сукупність стереотипних способів мислити, діяти, сприймати і перетворювати світ. Менталітет 

виявляє, позиціонує в різних видах соціальних відносин і діяльності за допомогою низки функцій: 

світоглядної, консолідуючо-соціалізуючої, реагування і адаптації, регулятивно-аксіологічної, 

захисної, прогностичної.  

Менталітет як соціокультурний феномен віддзеркалює взаємозв’язок, взаємозалежність і 

взаємодоповнюваність трьох основних компонентів: а) соціокультурний компонент віддзеркалює 

життєдіяльність соціуму як носія менталітету в його духовних, релігійних, економічних, 

політичних характеристиках, що охоплюють всі сторони життя суспільства і є найбільш ємним і 

багатогранним; б) психологічний компонент – це насамперед смислова демаркація як 

відображення психосфери, що визначає національний характер соціальної спільноти; в) 

цивілізаційний компонент є необхідною складовою національного менталітету, позаяк смислова 

кореляція між цивілізацією і культурою кожного народу визначається динамікою культурно-

цивілізаційного розвитку. Таким чином, цивілізаційна орієнтація є матрицею соціокультурного 

розвитку народу в цілому, включаючи його менталітет.  

Термін «ментальності» використовувався Ральфом Емерсоном як інструмент зображення 

динаміки суспільних настроїв. Поняття «колективних ментальностей» використовувалося 

Алексісом де Токвілем у праці «Демократія в Америці (1835) з метою обгрунтування характерних 

особливостей, стеретипів, звичок і пристрастей, поширених в американському суспільстві.  

У науковий обіг термін «ментальності» був введений Люсьєном Леві-Брюлем, який вивчав 

дологічне мислення і «колективні уявлення» («ментальності») так званих «примітивних народів». 

Характерною рисою ментальностей Л. Леві-Брюль вважав містичність вірувань, їх принципову 

нез’ясовність за допомогою звичайної логіки і здорового глузду. Він першим підкреслив 

неефективність спроб обґрунтувати логіку і автоматизми життєдіяльності інших епох і 

соціокультурних ойкумени, виходячи із сучасних понять.  

Менталітет віддзеркалює феномен соціальної реальності, яка постає сукупністю 

соціокультурних, психологічних і духовних рис, взятих в їх органічній цілісності. Хоча на 

менталітет поширюється принцип розвитку, проте цей різновид соціальної дійсності піддається 

змінам надзвичайно повільно, лише впродовж тривалого часу.  

Якщо поняття «ментальність» постає базовою характеристикою репрезентації досвіду в 

свідомості людей конкретно-історичного формату соціокультурної спільноти, яка фіксує 

функціонально-динамічні аспекти цього досвіду, то слово «менталітет» позначає змістовні 

аспекти.  
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Менталітет і ментальність відносно статичні. Втім, вони також змінюються у процесі 

соціально-культурної динаміки, під якою розуміється процес їх становлення і розвитку на 

основних етапах соціального становлення, а також розвитку людини і соціуму в історичному часі. 

Зміни в менталітеті й ментальності відбуваються передовсім під впливом змін у системі ідеалів, 

що їх детермінують. 

Чимало дослідників заперечують тотожність понять «ментальність» та «менталітет», 

вважаючи, що останній має більш загальне значення (приміром, «менталітет епохи 

Відродження»), а термін «ментальності» співвідносимо з поняттями «мислення» або «почуття» 

(французька чи американська ментальність, ментальність підлітків, хіпі, футбольних фанатів і т. 

ін.). Ще один концептуальний напрям зводиться до розгляду ментальностей (релігійної, етичної 

тощо) як частин менталітету. Е. Кассірер наполягав, що різновиди менталітетів можна 

систематизувати за критерієм сприйняття навколишнього світу.  

Поки відсутні переконливі пояснення змін ментальності в часі: «Якщо ментальна система 

внутрішньо пов’язана таким чином, що одна психологічна установка «тримає» іншу, а всі разом – 

один одного, то таку систему слід вважати закритою і пояснити її трансформацію теоретично 

неможливо (Е. Берк посилається на слова Е. Еванса-Прічарда: в подібній сітці думок всі нитки 

сплетені так щільно, що людині з цієї пастки не вирватись). Однак на практиці зміни ментальності 

все ж відбувалися і відбуваються» [2, c. 58]. Історія ментальностей – невід’ємна складова, елемент 

системи соціокультурної історії. Предметом історії ментальностей є реконструкція способів 

вираження, яка відображає основні аспекти суспільного світорозуміння, способи і зміст мислення, 

стереотипи і образи, міфи і цінності суспільством в цілому. На відміну від історії повсякденності, 

яку цікавить темпоральність конкретних подій, історія ментальностей оперує найбільш 

фундаментальними і – з огляду на цю особливість – найбільш усталеними ознаками 

життєдіяльності, зміни на рівні яких стають помітними лише в разі розгляду великих 

хронологічних відтинків.  

Історія ментальностей – це галузь історичної науки, котра вивчає ментальності різних епох; 

спосіб артикуляції історичного минулого, в основі якого знаходиться світоглядна «картографія» 

ментальної сфери. Це та сфера, де мислення настільки тісно корелює з поведінкою, що практично 

зливається з ним. «Історія ментальностей, яка була започаткована в 60-х роках ХХ століття, 

закріпила розрив між ідейним та ментальним, ввівши розмежування культури на вчену та 

народну. І історики школи «Анналів», і американські культурантропологи вважають, що не 

викликає сумніву як сам цей поділ, так і використання різних методів для вивчення наукової і 

народної культури: герменевтичні, якісні методи застосовуються в першому випадку, кількісні – у 

другому» [10, c. 47].  

З точки зору Е. Берка, «історії ментальностей як науковому напрямку властиві такі характерні 

ознаки: 1) переважний інтерес до колективних психологічних автоматизмів; 2) увага до 

невисловленого й неусвідомленого, до практичного розуму й повсякденного мислення; 3) інтерес 

до усталених форм мислення (а не тільки до його змісту) – до метафор, категорій, символів» [2, c. 

56]. На думку Жака Ле Гоффа, «сильна сторона історії ментальностей полягає саме в тому, в чому 

їй часто дорікають – в розпливчастості її предмета, в її спробах вловити квінтесенцію історичного 

аналізу, яку випускають із поля зору інші науки, у пошуках чогось, що постійно вислизає з поля 

аналітичного зору. Таке «нетто» може переважити значно більш «речові» чинники» [8, c. 40].  

За версією Е. Берка, «до вирішення багатьох питань можна було б істотно наблизитися, якщо 

інтенсивніше вивчати три типи феноменів: 1) інтереси, 2) категорії, 3) метафори. Вивчення 

менталітетів неможливе без поглибленого вивчення мови, особливо «панівних метафор», які, як 

це все більш визнається сучасною наукою, структурують мислення. (Наприклад, у процесі 

наукової революції XVII століття на зміну панівній доти метафорі світу як тіла, організму чи звіра, 

приходить уподібнення світу машині, механізму). Отже, робить висновок Берк, якщо у першому 

пункті (інтереси) пропонується подивитися на ментальність «ззовні», крізь призму соціальних 

умов, а в третьому (метафори) – «зсередини», із функціональних глибин мови, то другий пункт 

(категоріальні схеми) поєднує обидва погляди, тому відіграє ключову роль. Мисленнєві схеми, 

наближаючись, з одного боку, до панівних метафор, з іншого боку, пов’язані з інтересами і 
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прагненням влади різних соціальних груп. Тому аналіз категорій – як лінгвістичний, так і 

соціологічний, – має для історії ментальностей вирішальне значення» [2, c. 59].  

Історія ментальностей перебуває немов «на роздоріжжі між індивідуальним і колективним, 

довготривалим та миттєвим, неусвідомленим та усвідомленим, структурованим та розмитим, 

маргінальним та універсальним. Тому вона є «історією на перехресті», «двозначною історією» [8, 

c. 40]. Французькі історики, які стояли біля витоків вивчення «історії ментальностей» як 

самостійного напрямку, помістили «ментальне» між усвідомленим, відрефлектованим (тобто 

формами суспільної свідомості – релігією, ідеологією, мораллю, естетикою і т. ін.) та несвідомим 

(безсвідомим) в колективному світосприйнятті.  

Висновки. В сучасному світі ідентичність перебуває під потужним і перманентним 

трансформаційним пресингом. Щоб залишатися хоча б відносно стабільною, вона має 

дотримуватися наступних умов. По-перше, суб’єктивна реальність повинна відповідати 

об’єктивній реальності, а засвоєні норми й цінності повинні відповідати нормам і цінностям, що 

існують в об’єктивному світі. Для цього майже всі значущі інші повинні підтверджувати його 

суб’єктивну реальність, тобто розділяти з індивідом засвоєні норми й цінності. Приміром, якщо 

людина, вихована в умовах традиційної патріархальності, потрапить у суспільство з вираженими 

феміністськими пріоритетами і преференціям, то її гендерна ідентичність майже напевне зазнає 

істотних корекцій. По-друге, все соціальне середовище, що оточує індивіда, має підтверджувати 

ідентичність. Тобто становлення тих чи інших ознак, наприклад гендерної ідентичності, може 

відбутися лише тоді, коли статус цих якостей визнаватиметься обома статями. По-третє, повинна 

зберігатися та соціальна структура, за якої була сформована ідентичність, оскільки радикальні 

зміни в соціальній структурі можуть мати своїм результатом негативні зміни світоглядно-

психологічної реальності.  

З одного боку, ідентичність формується соціальними процесами, а відтак – може бути змінена 

й переформована цими ж процесами. З іншого боку, ідентичності можуть здійснювати вплив на 

реструктуризацію ієрархій світоглядно-аксіологічних пріоритетів, закріплених на рівні 

суспільства.  
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Anna Baiuzheva  

The mentality and socio-cultural sphere: the nature of interaction 

 

Almost no one questions the crucial role of social and cultural spheres in the spiritual life of 

society. Much more difficult is the reverse impact of general intellectual and mental environment 

on the socio-cultural reality, the prospects and dynamics of its evolution. 

The mentality is a combination of automatisms in our consciousness and subconsciousness, which 

forms the vision of the world and representation of people who belong to the same socio-cultural 

community. This is an integrated system of philosophical and semantic priorities of socio-cultural space 

that has been synthesized in the historical development of society. The mentality can be traced in the 

ability of social formations to reflect and transform reality in an original and peculiar only to them way. 

The mentality and way of thinking are relatively static. However, the principle of development 

also applies to them because they change in the course of socio-cultural genesis. Changes in 

mentality and way of thinking occur primarily under the influence of changes in the system of 

ideals that define them. 

The history of ways of thinking is the element of social and cultural history. The subject of this 

history is the reconstruction of modes of expression that reflect key aspects of human view of the 

world and content of thinking, stereotypes and images, myths and values of society. Unlike 

everyday history that interested in temporality of specific events, the history of ways of thinking 

operates the most fundamental features of vital activity and any changes can only be seen when 

considering major chronological segments. 

Keywords: socio-cultural sphere, mentality, hierarchy of priorities, determinative impact, 

genesis, evolution prospects. 
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ПРОЦЕСИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОСТМОДЕРНІЗАЦІЇ В 

СИСТЕМНІЙ ДИНАМІЦІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

У статті аналізується динаміка інституційних процесів глобальної трансформації в 

соціальних системах, структура і алгоритм функціонування розвитку демократії і 

самоорганізації, перспектив створення моделі прямого громадянського народовладдя та 

самоврядування. Досліджена специфіка стратегій індустріального і постіндустріального 

суспільного розвитку та трансформацій інститутів світового суспільства в умовах 

глобалізації. Аналізуються системні тенденції світової інституалізації та постмодернізації 

в контексті процесів глобального розвитку, їх рівні та форми. Розглядається вплив 

тенденцій глобалізації в умовах трансформації транзитивних систем. 

Ключові слова: постмодерн, постіндустріалізм, модернізація, глобалізація, 

інституціоналізація, транзитивність, синергетичні принципи, системні трансформації. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. «Наше завдання – довести людям, що час, 

який ми переживаємо, дуже складний, але становище можна поправити. Від нас усіх 

залежить, чи буде лик Землі і наше обличчя потворними або прекрасними» (Ф.Т. Моргун) 

[5,16]. Інституціоналізм набирає силу як домінуюча точка зору на світ у контексті 

процесів глобалізації та економічного розвитку. Його ідейною засадою є постулат про 

невизначеність розвитку, яка приходить на зміну неокласичній визначеності, характерної 

для індустріального суспільства. Постулат невизначеності найтіснішим чином з'єднаний з 

ідеєю суб'єктивізації та індивідуалізації постіндустріального суспільства. Все це – дуже 

важливі компоненти нової парадигми, хоча вони і не вичерпують проблеми. Чи готова 

Україна до епохи постмодерну? Чи можна сподіватися, що постмодерн вийшов зі своєї 

початкової, стартової позиції і готовий асимілювати в свій просторово-часовий континуум 

суспільства, економіки, народи і держави? Україні теж доведеться прокладати шлях у 

постмодерн, додаючи свій досвід трансформації до світової економіки та світової історії.  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Співвідношення соціуму, людини, 

держави і економіки – дуже складне теоретичне питання. Але з'ясування цього питання 

надзвичайно важливе і для вироблення стратегії інституційної трансформації, і для 

включення останньої в системну інституційну глобалізацію і практика не надасть тут 

однозначних підказок, як зазначається, зокрема, у працях П. Кругмана [8], Д. Стігліца [11], 

А. Неклесси [6], Р. Хіллебранда [8], В. Воронкової [2], В. Власова, О. Білоруса, В. Зінченка 

[10;12], Л.С. Євстигнєєвої [3], Ф. Моргуна [5], О. Лафонтена [9] та інших дослідженнях [2]. 

Основна мета і завдання. Аналізуючи реформи в Україні, ми постійно стикаємося з 

необхідністю зрозуміти їх зв'язок з глобалізацією, причому як в теоретичному, так і 

практичному планах. Із самого початку реформ Україна спиралася на світовий капітал і 

його структури – Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, Паризький і Лондонський 

клуби. Принципове значення мала обумовленість кредитів реформами, адекватними 

формулою Вашингтонського консенсусу: лібералізацією внутрішньої економіки, 

включаючи експортно-імпортні відносини, при одночасному забезпеченні фінансово-

грошової стабільності та відкритості економіки [9, с. 41].Реалізація цих принципів почалася 

у надзвичайно жорстких умовах, коли експорт продукції сировинно-металургійного 

комплексу вже протягом багатьох років став основним джерелом поповнення.  

Разом з тим цих надходжень хронічно не вистачає для загального економічного 

підйому. Необхідні серйозні структурні зміни, здатні компенсувати падіння валових 

накопичень і тим самим забезпечити позитивну динаміку. Саме вирішенню цих проблем і 

присвячене дослідження. 
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Виклад основного матеріалу. У будь-якого дослідника, який намагається вникнути у 

філософські аспекти становлення глобалізації та системи світової економіки, викликає 

незадоволення те, як теорія постмодерну пов'язує людину – духовну істоту – з двома іншими її 

іпостасями – природної та соціальної істоти. Пріоритет духовності та особистісного начала в 

людині не означає можливості вільно маніпулювати матеріальними, економічними та 

соціальними умовами існування. З точки зору соціальної філософії, глобалістики та економіки 

має бути більш чітко виявлено гармонізуюче ядро індивідуального духовного існування, без 

якого реалізація свободи волі (вибір) стає необгрунтованою або довільною. 

Це тим більше необхідно, якщо на людину як творця історії сфокусована уся 

інституційна система суспільства. «Найбільша помилка людського суспільства протягом 

останніх двох століть полягає в тому, що фізиці, хімії, геології, механіці та іншим 

технічним наукам було дозволено відтіснити філософію і гуманізм на задвірки цивілізації», – 

відзначав Ф.Т. Моргун [5, 6]. Коли відсутній високий духовний горизонт особистості, 

суспільство втрачає значиму соціальну перспективу. 

Економіко-господарська і соціально-історична панорама глобального соціуму і сучасної 

економіки, їхня інституційна система ще тільки складається, в них відбувається зіткнення 

корінних властивостей модерну і постмодерну. У цьому зіткненні, з одного боку, беруть 

участь старі «індустріальні» ідейні титани: атеїзм (у різних проявах монологізму і 

тоталітаризму), раціоналізм (у вигляді примату економіки на всіх рівнях світового 

співтовариства) і матеріалізм (у формах антропоморфізму). З іншого боку, в ньому беруть 

участь молоді титани постіндустріального суспільства, які ще тільки набирають силу: 

релігійність (у формах самоідентифікації цивілізації і розвитку конвергентних механізмів 

спілкування всіх рівнів і типів, виходячи з моделі діалогу), інституціоналізм (у вигляді 

занурення раціональних ринкових структур у синергетичний синтез об'єктивного і 

суб'єктивного, який тільки почав своє становлення) і «глобалізація» особистості (пріоритет 

духовної сфери індивідуального існування і пріоритет особистості в розвитку суспільства). 

Постіндустріальне суспільство наука оцінює як постмодерн, на відміну від модерну 

(кінець XIX – середина XX століття) – індустріального етапу історії. У центрі 

постмодерну стоїть масова особистість – як духовна субстанція, тоді як ще зовсім недавно 

людина реалізовувала себе як природна і соціальна істота. Особистість володіє абсолютною 

свободою у прийнятті та неприйнятті культури і цивілізації, вона плюралістична у своїх 

діях і в своїй свідомості, вона – суб'єкт історії і як такий має творчий потенціал, вільно 

освоює всі досягнення культури: «людина-постмодерніст отримала щасливу можливість 

відчути вільний політ в єдиному, не відає часових і територіальних кордонів «четвертому 

вимірі культури», про який не міг і думати її побратим епохи модерну» [4, с. 32]. 

Розрив між колишньою галузевою базою суспільного виробництва (нею були 

промислово-виробничий та інвестиційний комплекси галузей) і нинішньою базою 

(галузями сировинного, паливно-енергетичного комплексу) доходів бюджету призвів до 

нульової ефективності приватизації як з точки зору структурних перетворень суспільного 

виробництва, так і з точки зору його ефективності.  

Нагадаємо: масова приватизація в Україні (95,6% підприємств – зараз недержавні) у 

промисловості принесла значне збільшення кількості підприємств. Однак у галузевому 

складі інвестицій мало що змінилося. Що стосується ефективності поточної виробничої 

діяльності, то тут сталося різке – у кілька разів – збільшення частки збиткових підприємств 

у всіх галузях народного господарства. Остання обставина значно погіршує загальний стан 

фінансової системи країни і збільшує навантаження на бюджет за поточним фінансуванням. 

Уряди досить часто намагаються вийти з положення за допомогою нарощування 

зовнішньої заборгованості. Однак, ці заходи не ведуть до ефективної ринкової 

трансформації. Так, динаміка інвестицій в основний капітал виробничого призначення 

постійно знижується. Як відомо, до 60% виробничого промислового потенціалу не діє 

багато в чому через високий ступінь зношеності устаткування. Українське виробництво в 

зв'язку з цим уже знизило і продовжує знижувати свій технологічний рівень та втрачає 
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науково-технічний потенціал. До негативної картини стану суспільного виробництва 

потрібно додати падіння рівня життя. Майже чверть населення має доходи нижче 

прожиткового мінімуму, при тому, що й середній дохід перевищує його не більше, ніж в 2 

рази [3, с.250].Наведені цифри змушують думати не стільки про те, що проведена 

приватизація не дала очікуваних плодів, скільки про те, що її вплив на економіку 

заблоковано розривом між галузевої базою розвитку суспільного виробництва в тіньових 

формах внутрішнього ринку та галузевою базою бюджетних доходів.  

Якщо розглянути проблему глибше, розірваний зв'язок між розподілом власності, з 

якого виникають усі імпульси розвитку, і розподілом реального, продуктивного капіталу, 

який сприймає такі імпульси і реалізує їх в певних параметрах економічного зростання [8, 

с. 16]. При цьому продуктивний капітал втратив свою власну цілісність: під крило 

фінансового капіталу пішов сировинний, паливно-енергетичний комплекс, що є галузевою 

базою бюджетних доходів. Решта галузей, перш за все інвестиційні, живуть в режимі 

спонтанного становлення ринку у формах тіньової економіки. Як вийти з даної 

ситуації? Піти назад від примату фінансового капіталу до пріоритету реального і 

переорієнтувати грошові потоки під наглядом держави з фінансово-грошового сектору у 

виробничий? Або йти до послідовного перетворення економіки в таку ринкову 

макроекономіку, базисом якої є фінансовий капітал?  

Поставлені питання впритул підводять до проблеми взаємозв'язку ринкової трансформації 

та глобалізації, в рамках якої – на рівні її формул – відпрацьовується системоутворююча роль – 

уже іншим є питання, наскільки позитивною – фінансового капіталу в сучасній 

економіці. Перш ніж перейти до цього аспекту аналізу, затримаємося ще трохи на українській 

економічній ситуації. Нас цікавить більш точне визначення причин, за якими приватна 

власність виявляється не в змозі стати конструктивною основою суспільного виробництва. 

По-перше, дрібний і середній бізнес у масі своїй спеціалізований на посередницьких 

функціях, що змушує його групуватися навколо великого фінансового або продуктивного 

капіталу і не дозволяє йому стати підставою для структурних перетворень економіки, а 

значить, і перетворитися на виробничу базу фінансового капіталу. Такою основою 

практично є поки тільки експортні галузі сировинного та паливно-енергетичного 

комплексу. Саме туди спрямований фінансовий капітал.  

По-друге, великі сфери економіки, про які говорилося вище (з одного боку, експортний 

сировинний, паливно-енергетичний комплекс, з іншого – тіньовий інвестиційний), 

рухаються паралельно, будучи по-різному пов'язаними з обігом світового фінансового 

капіталу. Їх збирає в єдине ціле, використовуючи кошти бюджетної політики, держава, 

причому дрібний і середній приватний бізнес не відіграє ролі її сильного 

партнера. Український держбюджет ще з часів СРСР спирався на великі і найбільші 

підприємства, які створювали основні потоки до бюджету і з бюджету. 

По-третє, становлення внутрішнього ринку на базі приватного капіталу передбачає 

позитивну і високу кореляцію із зростанням доходів населення, підвищенням споживчого 

попиту. Така кореляція у нас в країні відсутня. Зазначені особливості перехідної 

української економіки ставлять під сумнів можливість безпосередньо використовувати 

відомі формули глобалізації: Вашингтонський і пост-Вашингтонський консенсуси. Та 

обставина, що експортно-орієнтована модель розвитку дає негативні ефекти, робить 

неможливою послідовну реалізацію принципів відкритості трансформованої економіки, які 

передбачаються формулою Вашингтонського консенсусу. Що ж стосується бюджету, то він 

підтримує відцентрові тенденції сфери суспільного виробництва, тому пріоритет бюджету 

можна вважати таким, що суперечить формулі пост-Вашингтонського консенсусу. 

Парадоксально, але соціально-економічна стагнація і низький рівень доходів населення 

органічно поєднуються з орієнтацією усіх сфер економіки на максимізацію доходів. По 

відношенню до критерію – максимуму доходів – нормативи накопичення та ефективності 

інвестицій – є вторинними, так само як і нормативи оплати праці, рівня особистих доходів і 

питомої ваги заощаджень у доходах, тобто це – підсумок розподілу доходів, які при тому не 
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інтегруються в чистий дохід суспільства. Як наслідок, внутрішній ринок втратив свій 

власний вартісної еквівалент і змушений використовувати потрійну валюту (євро, гривню і 

долар). У тій мірі, в якій механізм євро/доларового насичення пов'язаний з відцентровою 

структурою економіки, потрійна валюта фіксує ситуацію, що склалася і тим самим створює 

противагу тенденції до відкритості економіки.  

Таким чином, ситуація неадекватна не тільки вимогам розвиненої ринкової 

макроекономіки, але навіть принципам класичного капіталізму, коли економічним базисом 

був реальний (торгово-промисловий) капітал [11, с. 86]. У просторі його кругообігу і 

відбувалося інтегрування доходів (за своїм економічним змістом – фінансових величин) у 

вартісну категорію – чистий дохід суспільства. Здавалося б, саме ці принципи і покладені в 

методологічне підгрунтя відомих формул глобалізації, проте в них не введена необхідна 

функціональна передумова – формування продуктивного капіталу як цілісності. І в 

цьому полягає головна проблема вибору формули глобалізації для України. Простір 

формул обмежується абстрактною дилемою «ринок-держава», реальні ж проблеми 

української перехідної економіки потребують розробки формули глобалізації, виходячи з 

дилеми «капітал-держава». 

Якщо ми переміщуємо центр пошуку формули глобалізації від першої до другої дилеми, 

то змінюються основні чинники, що визначають вибір. З одного боку. найважливішим 

фактором вибору формули глобалізації стає рівень розвитку промисловості і взагалі 

продуктивного потенціалу країни. З іншого боку. фундаментальне значення набуває розвиток 

фінансового капіталу, а, отже, і ступінь зрілості ринку як макроекономіки («грошової 

економіки» [8, с. 217]). Цей момент недостатньо оцінений теоретично, а разом з тим історичні 

епохи базуються кожна на своєму функціональному капіталі: становлення національних 

економік – на торгово-промисловому капіталі: глобалізація – на фінансовому капіталі.  

Завдяки пануванню фінансового капіталу глобалізація повинна бути в принципі заснована 

на конвергентних (переговорних, партнерських, погоджувальних) відносинах суб'єктів 

світового ринку, включаючи держави. Так само конвергентними повинні б стати взаємодії 

економіки і держави на національному рівні. Мабуть, конвергенцію можна вважати третьою 

(після двох згадуваних консенсусів) формулою глобалізації [9, с. 31]. Разом з тим увага до 

конвергентних механізмів розвитку світової економіки накопичується поволі. Це добре видно 

за роботою Римського клубу – засновника і лідера розробки глобальних прогнозів – 

всезростаючу роль став грати інституціональний ракурс прогнозування. У 1980 р. була 

сформована доповідь «Віхи і майбутнє», в якій знайшла своє відображення ідея єдності 

класичного та інституційного напрямків економічної науки. Автори побачили джерело 

стабільності в гармонії трьох частин: системи цінностей, форми політичного управління, 

економічної системи. У доповіді 1991р. синтез класики і інституціоналізму зміцнився, так як 

намітився синергетичний підхід до аналізу становлення світової економіки з урахуванням 

невизначеності і високого ступеня впливу факторів свідомості [11, с. 117].  

З точки зору економіки, зануреної в процес глобалізації, важливо підкреслити, що 

перехід до постмодерну несе з собою ідею з'єднання особистості і масової індивідуальності. 

З цього випливає необхідність в міру розвитку цивілізації підвищення ступеня суб'єктності 

в соціумі і економіці, де людина може проявити себе вільно і відповідально через систему 

відносин громадянських дій і приватної власності: економічний суб'єкт є суб'єкт власності.  

У політиці підвищення ролі людини та розвиток принципу суб'єктності означають 

поглиблення демократичних засад державного устрою. У соціальній сфері суб'єктність 

виражається в індивідуалізації суспільного існування людини і в персоніфікації суспільних 

зв'язків та реалізується через механізми громадянських інститутів. Нам видається, що 

цивілізаційна єдність економіки, демократичної держави та громадянського суспільства має 

в даний час значення наукової парадигми – антропологічну парадигму формування 

ідеології глобалізації. У цій парадигмі людина бачиться матеріалістичною раціональною 

мірою побудови космосу і суспільства, тобто природною і соціальною істотою.  



Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

155 

Усе це яскраво виявляється в ході соціально-економічної і інституційно-громадянської 

трансформації в Україні. Головні її слабкості очевидні. Перш за все, ставка на активність тільки 

«нових українців». Це звужує поле масової участі в соціумі і економіці або, за прийнятою нами 

символікою, поле суб'єктності. Населенню пропонується чекати і терпіти, тобто відводиться 

роль об'єкта політичного та економічного маніпулювання. Ще більш неприйнятна 

монополізація суб'єктності державою, для якого усе й усі розглядається як предмет державного 

регулювання. У такій якості постає, наприклад, економіка, яка надається як суто раціональна 

система. Що ж стосується соціальних відносин держави з населенням, то тут, як у 

граматичному значенні: держава – «підмет», бюджет – «присудок», населення – «доповнення».  

У відомому сенсі світовий ринок поглинає державу, використовуючи елементи 

державного управління (податкову, кредитно-валютну, митну політику, механізми 

регулювання цін, режим поведінки внутрішніх і зовнішніх інвесторів, фінансово-грошову 

стабілізацію, структурну політику тощо) в якості факторів системної конкуренції. Однак не 

можна повністю прийняти тезу, згідно з якою держава повинна у підсумку втратити свої 

позиції, оскільки економічна влада є правом на вибір. Вона перевершує політичну владу, 

«організуючу владу, тому що може користуватися нею як інструментом» [1, с. 32]. Може, у 

цьому випадку з'являється підстава говорити про економіку як про «владну систему 

координат»? Є загроза переходу влади до «неформальних конфігурацій приватного 

капіталу» та встановлення «міжнародного олігархічного режиму» [6, с. 35]. Напевно, для 

таких побоювань є підстави, але ситуація не фатальна. 

По-перше, системна конкуренція передбачає маніпулювання саме державною 

політикою, тобто політикою, організованою в рамках національної держави у вигляді 

сукупності економічних, соціальних і політичних чинників функціонування ринку, і, отже, 

збереження національної держави як інституту.  

По-друге, разом із глобалізацією не зменшується, а збільшується роль держави у 

підтримці ринкової конкуренції, при цьому відбувається структурне розділення світового та 

національного рівнів економіки і політики (наприклад, у формах «дворівневої структури 

торгово-політичних організацій» [7, с. 52]). Отже, глобалізація не послаблює, а, швидше, 

зміцнює позиції держави в її старій функції суб'єкта раціоналізації економіки і всіх інших 

сфер життєдіяльності. 

По-третє, держава доби постмодерну стає центром громадських інститутів, 

пов'язуючи воєдино особистість, громадські преференції та їх реалізацію. У всьому світі 

зміцнюються позиції держави як в економіці, так і в суспільстві. 

Разом з тим як один із напрямків розвитку тенденція до архаїки має досить сильні 

позиції. Прикладом може слугувати поширення масової культури, яка пригнічує серйозну 

творчість і, головне, що викликає прагнення держави бути зрозумілою і прийнятою масовою 

свідомістю незалежно від її рівня. У цьому сенсі до архаїки схильна і ідеологія реформ: 

абсолютно очевидно, що всерйоз приймати як базис економіки малий і середній бізнес, 

минаючи організуюче начало великого капіталу, – означає прагнути до того, щоб 

«сподобатися» суспільству, пристосуватися до примітивного економічного і політичного 

мислення. Точно так само зводити кризову ситуацію до впливу корупції – означає підміняти 

серйозну політику політиканством. Однак індивідуалізації громадських зв'язків і 

фрагментації соціальної сфери протистоїть тенденція до інтегрування останньої як структури 

формування суспільної свідомості, в якій суспільству належить перетворювальна функція, 

колективу – адаптаційна, індивіду – оцінювально-критична. У цій проблемі багато спірного – 

немає єдиної думки з приводу змісту суспільної свідомості, його механізмів. Але для нас 

важливий сам факт обговорення такої наукової постановки, яка дозволяє підходити до 

суспільства як до цілісності в сферах свідомості, де пріоритет особистості беззаперечний.  

З одного боку, гіпотеза про соціальну інтегрованість потрібна хоча б тому, що 

економіка не може розвиватися в суспільстві, яке розпадається і дефрагментується. З 

іншого боку, заглиблюючись у суто економічну сферу стимулів та ініціатив, необхідно 

мати певні уявлення про діалектику об'єктивного і суб'єктивного, яка в сучасну епоху, як 
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ми це собі уявляємо, повинна бути розгорнута в ланцюжок переходів «об'єктивне-об'єктне-

суб'єктне-суб'єктивне»[3, с. 100]. У даному ланцюжку категорій проглядається соціальний 

механізм постійного підвищення рівня індивідуального розвитку. У цьому відношенні дуже 

важливе ускладнення об'єктивного, виявлення його системних властивостей при переході 

від об'єктивного як абстрактного об'єкта, що протистоїть індивідуальній свідомості, до 

об'єктного, наповненого економічними формами, структурними рівнями, моделями 

економічного зростання і т.п., зверненого до діяльного суб'єкта. Не менше значення має 

співвіднесеність об'єктного з системою суспільних інститутів, які інтегрують компактні 

безлічі індивідів і перетворюють їх на суб'єктне. У цих умовах повернення до 

суб'єктивного, індивідуального передбачає професіоналізацію суспільства і формування 

самодіяльної колективності, вектор якої спрямований не на примітивізацію культури, а на 

розвиток її в складному соціально-історичному контексті.  

Висновки. Разом з епохою модерну (для економіста це – епоха індустріального 

суспільства) закінчується і епоха «економічної людини», поставленої у повну залежність від 

ринкової стихії, коли «невидима рука ринку» управляє практично всіма аспектами 

життєдіяльності. Звідси не випливає, як це часто постулюється, що постмодерн є 

постекономікою. Просто економіка перестає бути вираженням стихійної залежності 

суб'єктивного від об'єктивного, тепер вона ту ж залежність виражає через механізми розвитку 

на засадах самоорганізації, тобто у формах спонтанного, неможливого без розгортання 

зазначеного вище чотирьохланкового ланцюжка «об'єктивне-об'єктне-суб'єктне-суб'єктивне». 

Усталене в українській науковій літературі протиставлення ринку і держави, 

лібералізму і держави на принципах «або-або» хибне. Сучасна економіка немислима поза 

процесом глобалізації, але тим самим вона немислима і без держави як активного учасника 

ринку. Глобалізацію можна розглядати як новий тип інституалізації, в рамках якого 

не можна відокремити економічне від соціального та політичного. Тому для розуміння 

глобалізації та її зв'язку з ринковою трансформацією у предмет дослідження суто 

економічних проблем потрібно неодмінно включати їх соціально-політичний контекст. 

Історична панорама сучасної економіки ще тільки складається, відбувається зіткнення 

корінних властивостей модерну і постмодерну.  

Для українського соціуму звідси випливають кардинальні проблеми.  

По-перше, держава не зможе проводити реформи і трансформаційні перетворення, якщо 

вона як і раніше залишиться тільки суб'єктом раціоналізації економіки та суспільства. Сучасній 

державі потрібна її власна трансформація в інституційний центр, який би об'єднував 

демократичні інститути, що формують та реалізують громадські преференції, виходячи з 

примату духовних потреб людини. Науці потрібно дослідити діючі та потенційні структури й 

інститути, які здатні висловити економіку як систему суб'єктів діалогу з державою. Без цієї 

передумови не може бути досягнута повнота економіко-господарських перетворень. 

По-друге, держава має освоїти синергетичні принципи поєднання класичного та 

інституційного підходів до суспільства й економіки. Таке ж завдання стоїть перед соціально-

філософською та економічною теорією. Класична теорія розглядає ринок на його елементарному 

рівні як конкурентну взаємодію підприємств. Звідси ідеологія ринкової трансформації та 

глобалізації зводиться до концепції ринку вільної конкуренції. Саме в ній глобальна неоліберальна 

парадигма взагалі і українська держава зокрема, намагається знайти міру правильності 

проведених перетворень. Але як включити в економіку масового індивіда? Питання принципове, 

тому що практично мова йде про введення в економіку індивіда (а не підприємства) як 

елементарної клітинки ринку, яка й визначає граничні вимоги до нього. Чистий інституціоналізм 

не вирішує цієї задачі в силу тієї ж абстрактності, яка властива класичному напрямку: 

підприємство прирівнюється до суб'єкта господарювання, а останній – до реального 

індивіда. Логічно з цього випливає можливість доповнити концепцію ринку.  

Разом з тим, те крило неоінстітуціоналізму, яке взяло як свій предмет структурні рівні в 

економіці та їхні установи, дуже близьке до синергетичної методології економічного 

аналізу. Синергетичний підхід повною мірою з'єднує класику та інституціоналізм, так як він 
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відкриває світ квантової природи соціально-історичного розвитку та адекватні їй форми 

системної еволюції. Її приватним випадком можна вважати перехід системної інституційної 

глобалізації, що спирається на науково-технологічний та інтелектуальний потенціал, перехідні 

структури і соціальну енергію, яка накопичується в ході спонтанних суспільних перетворень.  

По-третє, поки не цілком ясні механізми, що забезпечують автономність людини в 

соціумі, економіці та державі, без чого неможливий пріоритет особистості в розвитку 

суспільства [Див.: 1; 2; 12]. Ця глобальна тенденція не може бути доведена без вивчення 

системних властивостей суспільства, що охоплюють в єдності розвиток ринку, держави і 

суспільства в напрямку інституціоналізму. 

У зв'язку з цим інституційна глобалізація має не тільки просторовий сенс світової 

економіки і соціуму, а й моральний: складно влаштована економіка та світовий соціум не 

може бути освоєна примітивним суспільством. 
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Modernization processes and prospects for post-modernization 

 in the system dynamics of globalization 

 

The article analyzes the dynamics of the institutional processes of global transformation in 

social systems, the structure and functioning of the algorithm for the development of democracy 

and self-organization, the prospects of creating a model of direct democracy and civilian 

government.Social, institutional and public management system, organizations and educational 

institutions should create educational and professional educational environment to, implementing 

education and training, to mobilize creativity, rather than simply provide the imposition of 

administrative standards, social, educational and training standards, as provided old traditional 

pedagogical paradigm. Traditional paradigm – is to control, education and training, the new 

«integrative global paradigm of social philosophy, education, training and management», which 

is developing a social philosophy of education – to teach social responsibility and moral value of 

social work, self, develop and learn. Model of social care and philosophy, embodied in the 

program of social development and learning, mostly meant to teach people how to lead an 

independent and original research themselves, society and knowledge systems. At the same time, 

these models and programs should not be separated either from individual-collective system of 

moral and social values, theoretical and applied training, nor from further use of the acquired 

values, norms and habits in daily life, science, or in the workplace, in all social institutions. 

The article presents the study of conceptual models of social philosophy on a combination of 

economic efficiency and fairness in the distribution of income, current global trends in social and 

economic systems. The social philosophy is, in this case, on the one hand, part of the socio-

philosophical science, and on the other – makes it possible to understand the hidden nature of 

certain critical trends in society and the state in the global context of the world of social 

transformation, today's economy and politics.Investigated specific strategies for industrial and 

postindustrial social development and transformation of the institutions of the international 

community in the context of globalization.  

Analyzes trends in the global system and the institutionalization of post-modernization 

processes in the context of global development, their levels and forms. The influence of 

globalization trends in the transformation of transitive systems. 

Keywords: postmodern, post-industrialism, modernization, globalization, institutionalization, 

transitive, synergetic principles, system transformation. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ ТА СУТНОСТІ 

ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ  

 

Проаналізовано виникнення та становлення феномена трансдисциплінарності в 

сучасній науці. Розкрито передумови, що спричинили появу трансдисциплінарних 

досліджень, а також здійснено огляд наявних підходів українських і зарубіжних 

дослідників щодо дефініції трансдисциплінарності, виявлення її характерних ознак. 

Окреслено проблему розмежування двох співзвучних термінів «трансдисциплінарність 

науки» та «трансдисциплінарна наука», які виникли в науковій риториці через відсутність 

узгодженої позиції щодо тлумачення відповідного терміна. Виявлено деякі спільні і відмінні 

риси між- і трансдисциплінарних підходів. Розкрито відмінності у визначеннях поняття 

трансдисциплінарності, здійснених на різних засадах, зокрема на основі трансцендування, 

уваги до проблем життєвого світу, пошуку єдності знання. Розглянуто одну з 

найпоширеніших у науковій літературі класифікацій трансдисциплінарності, за якою 

виділяють чотири її види та 0-вий рівень, якому притаманне світоглядне, метафорично-

образне забарвлення. Накреслено можливості застосування трансдисциплінарного підходу 

у сфері методології та філософії науки, його проблемні місця і переваги. 

Ключові слова: голізм, системний підхід, трансдисциплінарність, трансдисциплінарні 

дослідження, трансдисциплінарність науки, трансдисциплінарна наука. 

 

Обґрунтування актуальності теми. Глобалізація, зміна соціально-економічних, 

науково-технічних умов розвитку суспільства, виникнення нових інформаційно-

комунікаційних засобів і стратегій та їхні наслідки для суспільства і природи, які настільки 

тісно пов’язані між собою, що межа між ними, яка до сих пір була досить чіткою, нині все 

більше розмивається, зумовлюють появу нових підходів до розуміння властивостей 

динаміки самоорганізації у природі та соціумі. Дисциплінарна організація науки на етапі 

постнекласики більше не задовольняє вимог пізнання, оскільки не дає цілісного уявлення 

про складний об’єкт дослідження, вивчення якого здійснюється із залученням різних 

дисциплін. Така ситуація свідчить про потребу в розробці та реалізації нових 

методологічних стратегій, які б позитивно доповнювали дисциплінарні норми та принципи 

у царині складних комплексних досліджень, а саме трансдисциплінарних.  

Мета цієї статті – аналіз теоретико-методологічного підґрунтя трансдисциплінарних 

досліджень в сучасній філософії науки. Для реалізації поставленої мети ми визначили такі 

основні завдання: 1) з’ясувати передумови виникнення феномену трансдисциплінарності в 

науці; 2) розкрити специфіку підходів до визначення поняття трансдисциплінарності; 3) 

виявити проблемні зони філософського дослідження цього феномена.  

Аналіз стану наукової розробки. Поява та розвиток трансдисциплінарності, її суттєві 

ознаки представлені у працях як зарубіжних, так і українських дослідників, серед яких: 

Ж. Піаже, Е. Янч, А. Ліхнеровіч, Б. Ніколеску, Е. Ласло, Е. Джадж, В. Аршинов, В. Буданов, 

О. Князєва, Л. Киященко, І. Добронравова, Л. Сидоренко, В. Кизима та інші. Однак, огляд 

наявних поглядів на реалізацію проекту трансдисциплінарності засвідчує, що він усе ще 

перебуває на стадії становлення, а тому потребує дослідження вихідних засад і 

методологічних особливостей трансдисциплінарного підходу.  

Виклад основного матеріалу. Ідея єдності наукового знання не є новою. Появі 

міждисциплінарних і трансдисциплінарних досліджень передувала філософія голізму, яка 

була розроблена південноафриканським філософом Я. Сматсом у 1926 році. З позиції 

голізму, весь світ – це єдине ціле, а окремі явища й об’єкти мають сенс тільки як частина 

цілого. Отже, пізнання цілого має передувати пізнанню його частин. На практиці голізм 
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сприяв появі напряму методології наукового пізнання, який отримав назву «системний 

підхід». Особливість системного підходу полягає в тому, що він зорієнтований на розкриття 

цілісності об’єкта та механізмів, які її забезпечують, і на виявлення різноманітних типів 

зв’язків складного об’єкта і зведення їх в єдину теоретичну картину. 

Враховуючи усі переваги системного підходу, не можна не помітити низку його 

істотних недоліків. По-перше, у об’єкта, представленого складною системою, можуть бути 

досліджені лише певні його складові та їхній зв’язок, з якими здатна працювати 

дисциплінарна методологія. Ця обставина сприяє формуванню експертних груп, що 

складаються з фахівців різних наукових дисциплін, але не забезпечує уніфікацію всіх 

галузей знань та не дає цілісного знання про складний об’єкт дослідження. По-друге, 

цілісність у системі відіграє роль такого собі віртуального ідентифікатора, за яким 

визначають приналежність конкретних частин і їхніх зв’язків до конкретної системи. Але 

залишається незрозумілим механізм, за допомогою якого цей ідентифікатор здійснює 

системний вплив на складові та їхній зв’язок [7, с. 1072].  

Спроби дисциплінарної та міждисциплінарної методології пояснити, де і чим 

закінчується система, призвели до появи безлічі її дефініцій. Але як показала практика, 

наявні визначення не сприяли вирішенню проблеми системних досліджень. Ці недоліки 

системного підходу і великий обсяг знань, отриманих за його допомогою, зумовили 

необхідність у нових наукових напрямах. Такі підходи повинні бути вільними від 

принципових недоліків голізму і парадоксу системних досліджень. У цьому випадку 

мовиться про трансдисциплінарні дослідження, які мають на меті практичне використання 

та виробництво знання на вимогу соціуму. 

Термін «трансдисциплінарність» уперше був запропонований Жаном Піаже, швейцарським 

психологом і філософом, у 1970 році в дискусіях з Еріхом Янчем, австрійським астрофізиком, 

дослідником проблеми самоорганізації у Всесвіті, одним із засновників Римського клубу, а також 

Андре Ліхнеровічем, відомим французьким математиком, у рамках міжнародного семінару 

«Інтердисциплінарність – проблеми досліджень і навчання в університетах» [див.: 9].  

Ж. Піаже запропонував обговорити «трансдисциплінарність у науці» як вищий етап 

досліджень, який постає логічним продовженням методології міждисциплінарності. Він був 

упевнений у тому, що трансдисциплінарність слід розглядати як нову галузь знань, відмінну від 

мультидисциплінарності та інтердисциплінарності [13, с. 129]. Еріх Янч не тільки підтримав, а й 

розвинув думку Жана Піаже. Він припустив, що трансдисциплінарність як «новий простір без 

різких граней між дисциплінами», як нова галузь знань неодмінно повинна бути супер- або 

гіпердисципліною [10, с. 101]. Натомість погляд Андре Ліхнеровіча на трансдисциплінарність 

був радикально математичним. Він сприймав трансдисциплінарність як певні «перехресні ігри», 

здатні описати «однорідність теоретичної діяльності в різних галузях науки і техніки, незалежно 

від поля, де ця діяльність здійснюється». І, звичайно ж, ця теоретична діяльність могла бути 

сформульована, вважав він, лише математичною мовою [12, с. 123]. 

За відсутності чіткого визначення ідея трансдисциплінарності на багато років сама 

перетворилася на предмет теоретичних міркувань різних учених, дослідників і викладачів вузів. 

Ця обставина сприяла появі в науковій риториці двох співзвучних термінів 

«трансдисциплінарність науки» і «трансдисциплінарна наука». Термін «трансдисциплінарність 

науки» констатував схильність до синтезу монодисциплінарних знань в описі і комплексному 

дослідженні складної системи (об’єкта). Термін «трансдисциплінарна наука» припускав 

універсальну концепцію і методологію, здатну вирішувати складні багатофакторні проблеми 

природи і суспільства, а також складні монодисциплінарні проблеми. З об’єктивних причин 

чисельність прихильників терміна «трансдисциплінарність науки», в межах якого знанням 

вдається зберегти дисциплінарні кордони, значно перевищує чисельність прихильників 

«трансдисциплінарної науки». Ця обставина відображена у підсумкових документах (Хартії) 

першого Всесвітнього Конгресу з трансдисциплінарності, який відбувся 2-7 листопада 1994 року 

в Португалії. Ст. 3 Хартії говорить: «Трансдисциплінарність доповнює дисциплінарні підходи. 

Це сприяє появі нових знань і нових взаємодій між дисциплінами. Це спонукає нас до нового 
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бачення природи і реальності. Трансдисциплінарність не прагне до панування декількох 

дисциплін, а ставить собі за мету розкрити всі дисципліни до того, в чому вони єдині, і до того, 

що лежить за їхніми межами» [8].  

Слід звернути увагу, що за умови відсутності універсуму, заснованого на філософських 

передумовах єдиноцентризму, монодисциплінарний дослідник виявить, що за межею його 

наукової дисципліни лежить не «те, що їх об’єднує», а всього лише поле знань іншої або інших 

наукових дисциплін. Звідси випливає, що трансдисциплінарний підхід повинен бути науковою 

дисципліною, яка, на думку Ж. Піаже і Е. Янч, повинна мати всі необхідні атрибути 

(концепцію, власний об’єкт і предмет дослідження, методологію, мову тощо). Саме одночасне 

використання мови цієї особливої наукової дисципліни в безлічі інших наук і в інженерно-

технічній діяльності постає ознакою трансдисциплінарної науки [9]. 

У ст. 7 Хартії стверджується, що «трансдисциплінарність не складає ні нової релігії, ні 

нової філософії, ні нової метафізики або науки наук» [8]. Розуміння суті трансдисциплінарності 

«від противного» отримало відображення в її характерному визначенні: 

«Трансдисциплінарність характеризує такі дослідження, які йдуть крізь кордони багатьох 

дисциплін, виходять за їхні межі, що випливає з сенсу самої природи префіксу «транс». 

Трансдисциплінарні дослідження, на думку Є.Н. Князєвої, характеризуються переносом 

когнітивних схем з однієї дисциплінарної царини в іншу. Ключовим поняттям у цьому випадку 

є кооперація, висловлюючись ще більш точно, спільний проект» [3, с. 199]. 

Очевидно, що таке визначення трансдисциплінарності є «кроком назад» порівняно з тим, як 

розуміли її засновники. Наприклад, «перенесення когнітивних схем з однієї дисциплінарної 

царини в іншу» – це, по суті, міждисциплінарний підхід, який реалізував себе, в так званих 

бінарних наукових дисциплінах (біофізика, геохімія тощо). А ідея «кооперації» або «спільного 

проекту» вже реалізована як метод експертних оцінок, або мультидисциплінарний метод, який 

широко використовується в наукових дослідженнях і вирішенні практичних завдань. 

Беручи до уваги цю очевидну аргументацію, учасники Симпозіуму з 

трансдисциплінарності, який відбувся під егідою ЮНЕСКО у Парижі в травні 1998 року, 

спробували повернути першопочаткове розуміння трансдисциплінарності. У висновках до 

підсумкового документу учасники симпозіуму, значна частина яких складалася з 

представників вузів різних країн світу, зафіксували свою принципову позицію. Ця позиція 

зробила безпосередній вплив на рекомендації «Всесвітньої декларації про вищу освіту для 

XXI століття: підходи і практичні заходи», ухваленої в жовтні того ж року. 

«Мультидисциплінарний і міждисциплінарний підходи не є засобами ефективного захисту 

від фрагментації знань, яка продовжує тривати на даний час, оскільки шляхом простого 

зіставлення або складання дисциплінарних підходів вони не досягають тієї глибини 

«інтеграції», фундаментальної єдності, яка лежить в основі всіх форм знання. Їхні 

концептуальні та методологічні інструменти повинні бути переосмислені [14, с. 13]. 

Із самого початку трансдисциплінарність визначалася як «мета-методологія», саме тому 

об’єкт трансдисциплінарного підходу, виражений різними методиками різних дисциплін, 

прагне «перетворити» і «перевершити» їх. 

Аналіз історії терміна «трансдисциплінарності» у науковій риториці свідчить про те, що 

дотепер розвиток трансдисциплінарності та трансдисциплінарного підходу здійснюється за 

двома паралельними напрямами – «трансдисциплінарності науки» і «трансдисциплінарної 

науки». Саме це спричинило появу різних значень, видів і форм трансдисциплінарності. 

Наразі вчені й філософи не спромоглися виробити узгодженої позиції щодо визначення 

поняття «трансдисциплінарність». Як зауважує Н. Дмитренко, цей термін «використовується 

для позначення й системного багаторівневого дослідження; й рівності прав всіх дисциплін, 

теорій і вчених у пізнанні дійсності; й універсальності знань конкретного вченого; й 

можливість і необхідність виходу за межі окремої дисципліни, які відкривають ученим широку 

можливість використання знань багатьох інших дисциплін у вирішенні комплексних проблем 

людства» [2, с. 40]. Але це не стало на заваді широкого застосування цього поняття, зокрема в 

галузі освіти та навчання. Як далі зазначає авторка, «в будь-якому випадку, в Статтях 5 і 6 
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«Всесвітньої Декларації про вищу освіту для ХХІ сторіччя: підходи та практичні заходи», яка 

була прийнята в жовтні 1998 року у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, рекомендовано 

навчати майбутніх фахівців використанню трансдисциплінарного підходу під час вирішення 

особливо складних проблем природи та суспільства» [2, с. 41]. 

В сучасній науковій літературі існує чимало підходів щодо визначення феномену 

трансдисциплінарності. Основою слугує і трансцендування, і увага до проблем життєвого 

світу, і пошук єдності знання. 

Першу групу складають підходи, у яких трансдисциплінарність трактується як додаток до 

міждисциплінарності. Наприклад, Лоуренс Лессіг у праці «Вільна культура», розглядаючи 

ситуацію дисциплінарної організації науки, яка склалася на сьогоднішній день, пов’язує 

міждисциплінарність з єдністю дисциплінарних моделей знання, які містять встановлені концепції 

і методи, а трансдисциплінарність розкриває як синтез дисциплінарного знання з «ноу-хау» 

непрофесіоналів. Результатом інтеграції дисциплінарних і позадисциплінарних ресурсів стає 

розширення уявлень про об’єкт, розвиток теорій і краще розуміння синергії нових методів [4]. 

Друга група підходів виходить зі специфіки проблеми, яка виникає в життєвій практиці 

й ініціює використання наукового методу для її вирішення. При цьому проблема повинна 

відповідати науковому контексту і не мати ідеологічного характеру. 

Третя група пов’язана з переосмисленням дисциплінарної організації знання і 

затвердженням моделей, які відповідають оцінці та аналізу проблем життєвого світу. 

Розвиток мислення в рамках трансдисциплінарного підходу дає можливості для подолання 

дедалі більшої диференціації наукового знання і потенціал для розвитку інтегративної ідеї 

знання, в якій єдність зумовлена не об’єднанням комплексу дисциплін, а спільністю на 

рівні дослідних програм у вирішенні життєво важливих проблем. 

Четверта група підходів визначає трансдисциплінарність через зв’язок із проблемами 

життєвого світу та затверджує особливу методологічну роль філософії як медіатора, 

посередника цієї взаємодії. Ця роль, на думку А.П. Мойсеєвої, передбачає реалізацію низки 

функцій: 1) визначення складності досліджуваних об’єктів і проблем; 2) визначення 

епістемологічних позицій суб’єкта дослідження; 3) детальна розробка когнітивно-

комунікативних дослідницьких стратегій; 4) поєднання дослідницьких методів пояснення і 

розуміння; 5) створення пояснювальних теоретичних структур [5, с. 521]. 

Щодо форм трансдисциплінарності, то в останні роки з’явилися роботи, в яких 

виділяють теоретичну, феноменологічну та експериментальну трансдисциплінарність. 

Терміном «теоретична трансдисциплінарність» визначають таку наукову діяльність, яка 

має стосунок до дослідження самої трансдисциплінарності та її методології. Під 

«феноменологічною трансдисциплінарністю» розуміють таку її форму, моделі якої здатні 

поєднувати теоретичні принципи з експериментальними даними, що дає можливість 

прогнозувати отримання результатів. До «експериментальної трансдисциплінарності» 

належить та її форма, яка під час проведення експериментів використовує чітко визначену 

процедуру, володіє прийнятним для наукової спільноти рівнем відтворення як самої 

процедури, так і її результатів. Вважається, що одночасний розгляд теоретичної, 

феноменологічної та експериментальної трансдисциплінарності можна здійснити в межах 

єдиної не догматично визначеної трансдисциплінарності філософії, теорії і практики. 

Значного розвитку зазнала й математична форма трансдисциплінарності, потребу в якій 

обстоював Андре Ліхнеровіч. Із позицій вчених, праці яких можна зарахувати до цієї форми 

трансдисциплінарності, складні об’єкти або їхні фізичні, біологічні, технічні, інформаційні та 

соціальні сукупності мають однакову інваріантну структуру і тому можуть описуватися єдиним 

математичним апаратом гіперболічних розподілів. На сьогоднішній день існує велика кількість 

об’єктів в різних сферах, котрим властивий гіперболічний закон розподілу. Ця обставина 

дозволила математикам висунути парадоксальну гіпотезу, що в основі еволюції лежить не безліч 

і різноманітність видів, а закон їхнього розподілу всередині відповідної спільноти [1, с. 28-29]. 

Результати досліджень бельгійського вченого Е. Джаджа показали, що в сучасній науці 

існує чотири види трансдисциплінарності [див.: 11]. Вихідною формою усіх видів постає 
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трансдисциплінарність-0. Їй притаманне широке залучення в когнітивний процес метафор, 

образної мови, які дозволяють унаочнити складні процеси та пізнавані об’єкти. Зазвичай 

цей вид трансдисциплінарності застосовується у філософії, мистецтві, релігійних системах і 

наближених до них наукових, переважно гуманітарних, дисциплін. 

Трансдисциплінарність-1 ґрунтується на наявному формальному взаємозв’язку між 

науковими дисциплінами, а також на «добрій волі» представників різних наукових 

дисциплін, на їхній толерантності й довірі один до одного й тих висновків, які випливають з 

їхньої частини загального дослідження об’єкта. Цей вид трансдисциплінарності 

притаманний злагодженій роботі експертних груп, тому часто його визначають як 

інтердисциплінарність, міждисциплінарність або мультидисциплінарність. 

Трансдисциплінарність-2 має своїм джерелом особистий досвід дослідника. Її 

прихильники наполягають на врахуванні вищого духовного, ментального рівня буття під 

час досліджень фізичної, хімічної, біологічної чи іншої природи об’єкта. Тим самим цей 

вид трансдисциплінарності забезпечує комплексне, у значенні «багатофакторне», 

«багаторівневе», дослідження об’єкта.  

Трансдисциплінарність-3 конституюється під час залучення в наукову практику засадничих 

пізнавальних метафор, які визначають найзагальніший вектор розуміння світу й його складових 

частин. До прикладу візьмемо твердження: «Космос – це упорядкована система взаємозв’язків». 

На думку дослідників, саме трансдисциплінарність-3 сприяла становленню та розвитку 

системного підходу, його концептуалізації, визначенню методології та термінології. 

Трансдисциплінарність-4 вибудовується на основі універсальної картини світу, яка формує 

єдиний центр, довкола якого розгортаються усі подальші дослідження. З такого погляду, світ 

постає єдиним упорядкованим середовищем, а будь-які об’єкти з різних рівнів дійсності – його 

природними фрагментами. У цьому випадку під системою розуміють не сам Всесвіт, а 

порядок, який зумовлює єдність усіх його фрагментів. Така картина світу дозволяє 

досліджувати кожен об’єкт на будь-якому рівні дійсності, застосовуючи одні й ті ж 

методологічні прийоми у вигляді універсальних трансдисциплінарних моделей цього порядку.  

Як з цього приводу зауважує М. Мокій, трансдисциплінарні моделі просторової, 

часової та інформаційної одиниці порядку складають основу методології 

трансдисциплінарності-4, яка сформована у вигляді самостійної наукової дисципліни і 

забезпечує координацію дисциплінарних знань на основі загального аксіоматичного 

підходу так, як з самого початку уявляли собі трансдисциплінарність Жан Піаже і Еріх Янч. 

Ця дисципліна (трансдисциплінарність-4) володіє всіма необхідними атрибутами, що 

дозволяють їй вирішувати складні багатофакторні проблем природи і суспільства [6, с. 135].  

Важливо відзначити, що трансдисциплінарність – лише один з напрямків багатовимірної 

трансгресії сучасної науки за межі своєї класичної схеми ідентифікації. Саме в цьому значенні 

вона і постає предметом філософського аналізу. Водночас наука не перестає бути наукою. 

«Вихід» на рубіж із життєвим світом, філософією, іншими світоглядними системами – це 

результат пошуку власних підстав, реалізація потреби в самообґрунтуванні й додаткова 

аргументація вихідних і часткових суджень. Завдяки зверненню до філософії наука відновлює 

цілісність сприйняття світу, яку вона дедалі більше втрачає в чисельній дисциплінарній 

роздробленості. При цьому і філософія, і наука перебувають у постійному «прикордонному» 

контактуванні, адаптуючись до досвіду межового існування. 

Осмислення трансдисциплінарного досвіду дозволяє розкрити позитивний сенс 

феномену кризи самоідентичності наукового розуму. Ця криза викликає подвійну реакцію 

як з боку науковців, так і філософів. Одних – вона лякає можливими негативними 

наслідками для сучасної культури. Інших – зацікавлює і спонукає до нових досліджень у 

цій «межовій» сфері. Водночас, як засвідчує аналіз проведених досліджень, в результаті 

зустрічі з іншим видом пізнання обидва отримують позитивний ефект: виявляють власні 

особливості, неодмінні характеристики і можливості для взаємодії і взаємного доповнення 

один одного. Прикладом слугують «зустрічі» науки і філософії, які не раз траплялися в 

переломні моменти їхнього історичного розвитку. Важливо при цьому, що чергова зустріч 
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дисциплінарного наукового знання з філософією, а філософії з науковим знанням 

відбувається актуально тут і зараз на кордонах з життєвим світом, визначаючи специфіку 

явища, яке ми називаємо трансдисциплінарністю.  

Висновки. Характерною ознакою сучасної науки постає процес інтеграції знання, який має 

особливу форму й вияви, зумовлені низкою соціально-культурних, історичних чинників. Один 

із виявів інтеграційних процесів – трансдисциплінарність науки, й ширше – пізнавальної 

діяльності загалом. Незважаючи на появу цього феномену ще в 70-х роках ХХ століття, до 

сьогодні не існує узгодженої точки зору навіть щодо самого поняття «трансдисциплінарність», 

що зумовлено складністю дослідження системи науки з великою кількістю її вимірів і 

нелінійною динамікою. Результати проведеного аналізу окреслюють напрямки подальших 

досліджень характерних ознак і методологічних можливостей трансдисциплінарного підходу, 

зокрема визначення ацентричної природи процесів трансцендування з однієї наукової 

дисципліни в іншу та життєвий світ загалом і водночас їхніх універсальних засад. 
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Theoretical Aspects of a Study of Nature and Essence of Transdisciplinarity in Modern 

Philosophy of Science 

 

The author of the article analyzes the peculiarities of transdisciplinarity phenomenon formation in 

modern post-classical science. Preconditions that caused the emergency of transdisciplinary researches 

are briefly considered. And the review of current Ukrainian and foreign researchers’ points of view is 

done regarding to definition and characteristic features of transdisciplinarity. The problem of distinction 

between two consonant terms, such as «transdisciplinarity of science» and «transdisciplinary science» 

has arisen in scientific rhetoric because of the absence of a coordinated position regarding to the 

essence of the concept of transdisciplinarity. The peculiarities of existing approaches to definition of the 

considered term are based on different roots of transdisciplinarity, such as transcendence, attention to 

the problems of the world life and finding unity of knowledge. There are various forms of 

transdisciplinarity, and theoretical, phenomenological, and experimental ones are the most investigated 

among them. The author deals with the well-known classification of transdisciplinary in the current 

studies. It is distinguished four types of the phenomenon and zero-pitch of it, which is characterized by 

the illustrative potential of metaphor and figurative language. In the article, it is deducted that the 

transdisciplinary approach has the methodological potential to solve the nowadays philosophy of 

science problems concerning it’s possibilities and methodological application limits. 

Keywords: holism, system approach, transdisciplinarity, transdisciplinary researches, 

transdisciplinarity of science, transdisciplinary science. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОНТОЛОГІЧНИХ ДОКТРИН  

МОРМОНІВ ТА СВІДКІВ ІЄГОВИ 

 

У статті проводиться компаративний аналіз онтологічних доктрин віровчення 

мормонів та Свідків Єгови, виявляються специфічні особливості онтології віровчень 

релігійної організації Свідків Єгови та Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, 

порівнюються такі категорії як буття людини, Бога, світу, матерії, причини руху, сутність 

духу, онтологія пекла і специфіка майбутньої трансформації матеріальної природи. 

З’ясовуються принципові відмінності поглядів мормонів і свідків Єгови на буття та інші 

онтологічні категорії від вчення традиційних християнських напрямів. Розглядається 

відношення мормонів та Свідків Єгови до держави, державних і суспільних інститутів, 

військової служби та інших християнських течій. Здійснюється короткий огляд стану 

наукової розробки проблеми та аналізується якість проведених досліджень. Визначаються 

причини протиріч, які виникають зі специфічності нових релігій між віровченнями, 

релігійною позицією і державою. Даються пропозиції щодо подальших досліджень. 

Ключові слова: онтологічна доктрина, буття, матерія, дух, рух, душа, віровчення, 

Трійця, Свідки Єгови, мормони, Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів, Зовнішня 

темрява, Духовна В’язниця, Царство слави.  

 

Постановка проблеми та її актуальність. У західному і східному суспільствах 

християнство представлено багатьма конфесіями, союзами церков і деномінаціями. Основні 

традиційні напрямки, якими є православні, католики, протестанти, будують своє віровчення 

і онтологічну доктрину навколо Священного Писання християн – Біблії. Серед усього цього 

конфесійного різноманіття особливо яскраво своїм релігійним світоглядом і подекуди 

культом з-поміж усіх церков і об’єднань виділяються Церква Ісуса Христа Святих Останніх 

Днів (мормони) та релігійна організація Свідків Єгови. 

Специфічність віровчення мормонів та Свідків Єгови породжують багато протиріч і 

непорозумінь, неприйняття іншим світом, а часом необґрунтовану критику навколо цих 

конфесій у суспільстві. Ситуація ускладнюється ще й тим, що всі традиційні напрямки як 

католики і православні, так і протестанти заперечують взагалі належність мормонів і 

єговістів до християнства. Заперечують свою належність до традиційних напрямів і самі 

послідовники цих релігій, але впевнено визначають себе справжніми християнами і 

відкидають традиційне християнство як таке, що відійшло від істини і зіпсувалося. 

Таким чином екуменічний діалог між мормонами і єговістами між собою та 

традиційним християнством стає майже неможливим, що веде до релігійних та соціальних 

конфліктів. Дослідження онтологічних доктрин віровчення Свідків Єгови і мормонів 

допоможуть зрозуміти світи, в якому живуть мільйони віруючих, а також їх відношення до 

об’єктивної і соціальної реальності, що в свою чергу допоможе знизити градус 

конфліктності, непорозуміння і змінити ставлення до інших. За таких умов вивчення 

онтологічних особливостей специфічного віровчення мормонів і Свідків Єгови набувають 

суттєвого значення і актуальності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження новітніх релігійних течій і рухів, в 

тому числі неохристиянства, до якого належить Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів, 

фактично розпочалося в Україні нещодавно, існує вкрай мало робіт. Важливий внесок по 

проблематиці новітніх релігій, зокрема віровчення мормонів, здійснили співробітники 

Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди Филипович Л., Дудар Н [5], Колодний А. [8, 9]. За 

результатами роботи відділу релігієзнавства в 2010 році видано дослідження нових релігій в 

Україні [6], де серед іншого розглядаються основні моменти віровчення мормонів. Титаренко 
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В.В. освітлює діяльність нехристиянських організацій в Україні [14]. Поки що чи не єдине в 

Україні спеціальне дослідження присвячене діяльності Церкви Ісуса Христа Святих останніх 

днів, в тому числі онтологічна складова вчення, проведене Колодним А.М., за результатами 

якого було видано брошуру [8] і монографію [9]. Краща ситуація спостерігається з вивченням 

релігійної організації і віровчення Свідків Єгови. Серед вітчизняних і закордонних дослідників 

проблемами віровчення Дослідників Священного Писання займалися Уолтер Мартін [15], 

Дремлюг Ю. [4], Мелтон Дж. [20], Елбакян Е. [18], Яроцький П. [19].  

Метою дослідження є компаративний аналіз онтологічних доктрин віровчення Церкви 

Ісуса Христа Святих Останніх Днів та релігійного об’єднання Свідків Єгови. Для 

досягнення мети поставлені завдання: 

- виявити специфічні особливості онтології віровчення релігійної організації Свідків 

Єгови та Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів;  

- порівняти онтологічні доктрини мормонів і Свідків Єгови, зокрема: буття людини, бога, 

світу, матерії, руху, духу, пекла і майбутньої трансформації матеріальної природи;  

- визначити принципові відмінності онтологічних поглядів Свідків Єгови та Церкви 

Ісуса Христа Святих Останніх Днів, окреслити їх принципову відмінність від 

традиційного християнства;  

- проаналізувати відношення релігійних громад мормонів і Свідків Єгови до держави, 

державних інститутів і суспільства загалом як результат осмислення буття.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні релігієзнавці не мають 

однозначної думки щодо конфесійної приналежності мормонів і Свідків Єгови. Їх по-

різному класифікують, відносячи до певних релігійних течій з огляду на власні наукові 

погляди. Іноді переважають релігійні і політичні установки дослідників, які відносять 

послідовників цих конфесій до так званого маргінального чи парахристиянства. Попри це, 

більшість науковців сходиться на тому, що ці релігійні об’єднання відносяться до новітніх 

релігійних течій, але належать до реставраціонізму, тобто виникли на грунті 

протестантизму під час Великого Пробудження в США.  

Обидві релігії виникають у ХІХ ст. в Сполучених Штатах Америки: спочатку Джозеф 

Сміт засновує Церкву Ісуса Христа в 1830 році, яка була перейменована пізніше в Церкву 

Ісуса Христа Святих Останніх Днів, а згодом у 1870 році Чарльзом Тейзом Расселом 

започатковано рух «Дослідників Священного Писання», який в 1931 році отримав назву 

«Свідки Єгови» [ 10, c.684].  

З моменту виникнення релігійна організація Свідків Єгови взяла курс на нове, відмінне 

від всіх існуючих християнських конфесій тлумачення Біблії, в той час як мормони 

поставили під сумнів правильність біблійного перекладу і долучили до корпусу священних 

писань додаткові книги втраченого на їх думку Євангелія. 

З самого початку власної історії мормони намагалися співпрацювати з державою, 

створювати власні установи і активно змінювати ситуацію навколо себе. Побудова 

суспільства за мормонським типом підштовхувала до спроб керівництва державними 

установами та балотуватися на виборах. Це ми бачимо і сьогодні, коли мормони беруть 

участь у державному управлінні США на найвищих посадах, а представник Церкви Ісуса 

Христа Святих Останніх Днів, член Республіканської Партії США Мітт Ромні змагався з 

Бараком Обамою у 2012 році за президентське крісло .  

Мормони активно служать народу і державі тієї країни, де вони є громадянами. 

Водночас єдиний центр усієї релігійної організації знаходиться в місті Солт-Лейк-Сіті 

штату Юта. Служба в армії є особистою справою чи громадським обов’язком члена Церкви. 

За такої ситуації серед мормонів спостерігається дуже велика кількість 

військовослужбовців, для яких Церква розробила навіть спеціальний набір одягу. Все це 

пов’язується з Уложеннями Віри, які слугують певною альтернативою до традиційного 

Символу Віри: «Ми віримо в підлеглість монархам, президентам, правителям і урядовцям, 

дотримуючись закону, шануючи і підтримуючи його», – заповідь бути законослухняними 
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громадянами і дотримуватися законів тієї держави, на якій перебуває чи проживає 

віруючий, визначеними часом і місцем [УВ 1:12].  

На відміну від всіх християнських напрямів мормони не вважають Біблію головним 

джерелом Божого Одкровення. Більш того, в Уложеннях Віри сказано: «Ми віримо, що 

Біблія – це слово Боже настільки, наскільки правильно її перекладено; ми також віримо, що 

Книга Мормона – це слово Боже» [УВ 1:8]. 

Отже, з наведеного можна бачити, що Книга Мормона [7] є найбільшим авторитетом 

для послідовників Джозефа Сміта ніж Біблія, яка була записана набагато пізніше після 

подій, які в ній описані. Все це викликає найбільшу критику і великий сумнів належності 

Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів до християнства.  

Очевидно, що найбільш правильним перекладом є англомовна версія Біблії за редакцією 

короля Якова І (King James Version), як найбільш вірна передача змісту священного передання, 

яку використовують самі мормони. Проте неангломовні віруючі Церкви можуть і 

використовують будь-який біблійний текст, вважаючи священними з них 39 книг Старого 

Заповіту (Завіту) і 27 книг Нового Заповіту, які входять у версію короля Якова [2]. 

Не вдаючись у подробиці, слід наголосити, що Книга Мормону фактично є 

найголовнішим джерелом віровчення – «ще одним Євангелієм», про що написано на 

обкладинці офіційного видання, яке містить розповідь про Ісуса Христа ще за багато років 

до його народження аж до перших століть нашої ери уже після його смерті .  

Книга Мормона складається з 15 книг: 1. Перша книга Нефія, 2.Друга книга Нефія, 3. 

Книга Якова, 4. Книга Еноша, 5. Книга Ярома, 6. Книга Омнія, 7. Слова Мормона, 8.Книга 

Мосії, 9. Книга Алми 10. Книга Геламана 11.Третій Нефій 12. Четвертий Нефій 13.Книга 

Мормона 14. Книга Етера 15. Книга Моронія [22].  

Учення і Завіти складаються з 138 розділів, 2-х офіційних декларацій та передмови зі 

свідчення дванадцятьох [16]. Майже всі розділи (за винятком 3-х) написані засновником 

Джозефом Смітом у період з 1823 по 1844 рік і дають детальний виклад вчення мормонів у 

різних аспектах, починаючи від моральних настанов (заборони куріння, вживання кави, 

алкоголю, наркотиків, чаю та ін.) і закінчуючи онтологічними аспектами буття (властивість 

матерії, співвідношення духу і матерії тощо). Офіційні декларації прийняті набагато 

пізніше з метою зміни устрою церкви і мормонської сім’ї – ліквідація полігамії та дозвіл 

іншим ( не європеоїдам) мати священство в Церкві. 

Однак, з точки зору онтологічної доктрини найбільш цікавою є четверте джерело 

корпусу Священних Писань святих останніх днів – Дорогоцінна Перлина [3]. Невеличка за 

обсягом вона містить найбільш стислу і загальну інформацію щодо онтології, історії 

(написаної самим Смітом) і основних догматів мормонів, яка записана у 5 книгах: Книга 

Мойсея, Книга Аврама, Джозеф Сміт – Матвій, Джозеф Сміт – Історія, Уложення Віри. 

Таким чином, корпус Священних Писань Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів 

складається з 4 книг: Біблії [2], Книги Мормона [7], Учень і Завітів [16] та Дорогоцінної 

Перлини [3].  

Зовсім інша ситуація спостерігається з тлумаченням і дослідженням Біблії у Свідків 

Єгови, що особливо викликає неприйняття іншими християнськими напрямами і окремими 

державами. Діяльність організації заборонена на території багатьох держав, в тому числі 

Китаї, Ірані, Іраку і Росії. Так, виходячи з біблійного твердження, що «Князь світу цього – 

Сатана» за вченням Свідків Єгови, будь-яка держава виступає засобом цього самого 

Сатани, а тому послідовникам категорично забороняється служити в армії, віддавати честь 

прапору, брати участь у виборах та займати пости в державному апараті. Вони 

утримуються від вступу у профспілки, категорично відкидають деякі форми медичного 

лікування (зокрема переливання крові) .  

Свідки Єгови в центр свого вчення ставлять біблійну хронологію «кінця часів» та 

необхідність заміни сучасних суспільних режимів теократичним царством Єгови .  

На відміну від мормонів Свідки Єгови не мають власного корпусу священних книг, а 

виступають дослідниками Біблії – Священного Писання, яке складається з 66 книг (39-ти 
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Старого і 27-ми Нового Заповіту). Переклад Біблії здійснюється організацією самостійно, 

оскільки багато слів, на думку послідовників, перекладено не вірно, через що втрачається 

істинний зміст. Однак, відмінний від традиційного, переклад спричиняє великий супротив 

як в католицькому, так і протестантському суспільстві. Особливої гостроти і вираження ця 

проблема набула в Росії, коли судом першої інстанції було прийняте рішення як про 

заборону діяльності релігійної організації Свідків Єгови, так і про визнання 

екстремістським одного з перекладів Біблії. Згодом Апеляційним судом рішення 

нижчестоящого суду було залишено без змін [13].  

Таким чином, специфічне розуміння Біблії і поглядів на буття, а також неправильний 

переклад з давньогрецької і давньоєврейської мов окремих слів призводить до заборон, а 

часто і до обмеження свободи совісті. Попри це, в арсеналі Свідків Єгови існує багата 

література і методичні вказівки по вивченню і дослідженню Священного Писання, 

найбільшими серед яких є періодичні видання «Пробудись!» та «Вартова Башта» загальним 

тиражем понад 20 млн примірників на більш, ніж 130-ти мовах світу.  

Онтологія – це філософська наука про буття як таке. Онтологія в її релігійному вимірі по суті 

зводиться до буття Бога, світу і людини. Ці три елементи постають у нерозривній єдності в будь-

якій онтологічній складовій будь-якого віровчення будь-якої релігії. Онтологічну доктрину 

Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів можна охарактеризувати наступним чином: 

– вона в своїй основі базується на християнському віровченні, а саме: заснування світу 

шляхом сотворіння, віра у потойбічне життя, існування трійці та ін.; 

– існуванням доземного життя в духовній оболонці; 

– розгляд духу як субстанції, що не може існувати поза матерією; за вченням пророків 

Церкви «будь який дух – матерія»; 

– вічність людини як духовно-матеріальної істоти, яка існувала в духовній оболонці до 

сотворіння світу і власного народження, так і буде існувати впродовж вічності; 

– розглядається природа Трійці як трьох різних осіб в єдиній справі по упорядкуванню 

матерії, сотворіння Всесвіту, спасіння людства відповідно до божого «Плану Спасіння»; 

– Бог-Отець (Небесний Батько) і Бог-Син (Ісус Христос) мають досконалі фізичні тіла, 

а отже наділені тілом з «плоті і кісток». За образом Отця створена людина;  

– Ісус Христос творить Світ за проектом Бога-Отця ; 

– Святий Дух є духовною субстанцією, тобто, як це випливає з віровчення мормонів, 

наділений деякою тонкою матеріальною оболонкою;  

– Сатана після Бунту був скинутий з Небес (матеріального світу системи Колоб ) і теж 

став духовною субстанцією; 

– таку ж саму природу, як Сатана мають і всі ангели, які пали разом із дияволом; 

– майбутній матеріальний світ чекає трансформація на три Царства Слави, поза межами 

якого у світі невпорядкованої матерії і хаосу (Зовнішній темряві) будуть знаходитись всі 

вічні духовні субстанції, які не змогли потрапити до царств через свої вчинки. 

Мормони вірять в те, що Бог-Отець і Бог-Син мають досконалі фізичні тіла, а всякий 

дух є теж матерією, але менш досконалою. Виключенням стає Святий Дух, який є певною 

«досконалою духовною матерією». «Дух є матерія , але більш тонка чи чиста » [УЗ 93:29]. 

Отже, виходячи з онтологічної доктрини мормонів, існує як мінімум декілька видів матерій. 

Це не матерії у фізичному значенні (різні стани речовини і все інше, що наповнює Всесвіт), а 

щось інше. Причина руху досить складна і має свої відмінності в кожному окремому випадку в 

залежності від світу. Існує як мінімум три Всесвіти: Колоб (Небеса), Невпорядкований Космос 

(Хаос), Фізичний Світ, створений Христом, в якому живуть сучасні люди. Фізична матерія 

збігається за смислом і з розумінням сучасної науки, однак крім неї існує: 

– «тілесна» матерія Всесвіту Колоб, з якої створені вічні і безсмертні тіла; 

– вічна духовна матерія, яка існує на Колобі та в потойбічному земному світі; 

– матерія невпорядкованого Космосу; 

– матерія майбутніх царств слави та ін.  
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Таким чином, вчення мормонів являє собою послідовний матеріалізм з розробленою 

системою тонких матерій, чим наближається до східних релігій та багатьох новітніх рухів, 

особливо Нью Ейдж. Однак, зберігаючи християнську основу, релігійна доктрина Церкви 

Ісуса Христа Святих Останніх Днів класифікується як неохристиянство.  

Онтологічні категорії матерії і духу у віровченні Свідків Єгови не мають такої 

детальної розробки як в онтологічній доктрині Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. 

Фактично існує матерія в звичному фізичному розумінні, яка буде більш досконалою з 

приходом Царства Божого та незримий дух, яким наділені істоти духовного світу, однак не 

людина. Дух людини є тим, що надає їй сили до життя, її життєва сила. Дух позначається 

єврейським словом «руах» або грецьким «пневма». «Дух – це незрима сила, іскра життя, 

яка підтримає життя всіх живих створінь» [17, c. 210]. 

Дух «руах», на думку свідків Єгови, щось схоже на електроенергію, яка оживляє 

різноманітні прилади. Без цієї енергії вони не можуть працювати. Людське тіло – це 

прилад, який не може не лише працювати, але й існувати без духу, та за його відсутності 

перетворюється на прах. Дух покидає тіло і воно помирає, а сам повертається до того. хто 

його людині дав – до Бога. Таким чином, справжній і єдиний володар духу – це єдиний Бог, 

Єгова, який має силу оживляти і воскрешати, як він і зробив у випадку з воскресіння Ісуса 

Христа. Христос, за вченням єговістів, є сином божим, його першим створінням, але не 

богом. Всі воскресіння зроблені Ісусом Христом походять від Отця. Таким чином, Свідки 

Єгови відкидають Трійцю, як язичницький елемент, а місця Біблії, де міститься натяк на це, 

вважають пізнішою підробкою [12].  

Таким чином, Святий Дух не є особою, а є дієвою силою Бога, тобто силою в дії. 

Фактично, Святий Дух – це втілення духа «руах», який є незримим, безплотним, але 

набуває видимих ознак та має силу, а оскільки не є особою бога за своєю природою, то у 

літературі Свідків Єгови пишеться з маленької букви [12].  

Душа і дух є абсолютно різними категоріями у віровченні Дослідників Священного 

Писання. Український термін «душа» передається давньоєврейською «несеш» та грецькою 

«психе». Оскільки дух є тією життєдайною силою , що запалює існування людини і підтримує 

в ній життя, то душа і є самим цим життям. Без Духу Душа існувати не може так як і тіло, а 

отже душа смертна і помирає разом зі смертною плоттю. Таким чином, яскраво проглядається 

вплив філософії Аристотеля [1], де душа є формою і сутністю живої матерії, оскільки нею 

наділені і тварини . Душа – це реалізація здатності до життя, однак дух є ентелехією, скритою 

силою, яка переводить зі стану можливості в стан дійсності. Дух – це актуалізація, він здійснює 

те, що потенційно закладено в тілі, тобто бути людиною і жити людським життям.  

Отже, існує два світи: світ матеріальний і світ духовний (безплотний), Бог Єгова є 

джерелом руху, а святий дух його дієвою (творчою) силою. Водночас Ісус Христос є 

першою створеною істотою, яка, за твердженням товариства, в духовному світі була 

Архангелом Михаїлом.  

В теології мормонізму матеріально-духовний світ, в якому живуть боги – Отець, Син і 

Святий Дух, а також всі люди до їх земного життя є споконвічним. Всі незрозумілі моменти 

вирішуються наступним чином - Бог ще не відкрив людині, час для цього ще не настав, 

отже і Священне Писання є незакінченим. Однак, наш світ був створений Христом за 

наказом Отця, але не з нічого, а з матерії хаосу: 

«… І Господь показав мені, Аврааму, розуми, що були організовані, перед тим, як світ 

був; і серед них усіх було багато благородних і великих;  

І Бог побачив ці душі, що хороші вони, і Він стояв посеред них, і Він сказав: Цих я зроблю 

своїми правителями, бо Він стояв серед тих, хто були духами, і Він бачив, що вони хороші; і 

Він сказав мені: Аврааме , ти – один з них, тебе було обрано до того, як ти народився.  

І стояв один серед них, який був подібний Богові, і Він сказав тим, хто був разом з 

Ним: Ми зійдемо , бо є простір там, і ми візьмемо з цієї матерії , і ми зробимо землю, на 

якій вони зможуть жити» [Авраам 3: 22-25]. 

Отже, розробивши план сотворіння, Бог-Отець приступає до його реалізації : 
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«І Господь сказав : Кого мені послати? І відповів один подібний Синові Людини: Ось Я, 

пошли Мене. І другий відповів і сказав: Ось я, пошли мене. І Господь сказав: я пошлю першого. 

А другий розгнівався і не зберіг свого першого стану. І того дня багато послідувало за 

ним» [Авраам 3: 27-28]. 

Цей уривок з Книги Аврама показує як відбулося гріхопадіння Люцифера, сина Божого, 

який хотів стати творцем і як Ісус отримав дозвіл на сотворіння. Христос став деміургом, 

фактично Ієговою Старого Завіту та згодом Спасителем, який призведе до трансформації 

Всесвіту. Люцифер – Сатаною і через бунт втратив досконале матеріальне тіло, був 

вигнаний з Колобу в духовному тілі і став злом у нашому Всесвіті. Оскільки Сатана вічний, 

то наприкінці часів він буде вигнаний за межи Всесвіту в Зовнішню Темряву (яка теж є 

певною розрідженою протоматерією ). 

Після смерті фізичного тіла людина опиняється в тілі духовному. В залежності від стану 

благочестя і праведності вона перебуватиме або в Раю, або в Духовній В’язниці, які фактично є 

станами, до яких себе при житті довела себе людина своїми вчинками, а не конкретними 

місцями, до свого воскресіння. Духовна В’язниця не є вічною мукою чи покаранням, а 

тимчасовим заходом для очищення, вивчення Священного Писання і пізнання.  

В залежності від праведності фізичне тіло людей чекає трансформація в одному з трьох 

царств слави, які фактично є певними вимірами, що існують паралельно. Ці виміри є 

ієрархічними від менш досконалого до більш досконалого, однак матерія в них буде іншою, 

а всі тіла – безсмертні та нетлінні. Лише найгірші люди (такі як Каїн, наприклад) будуть 

вигнанні разом з Сатаною в Зовнішню Темряву, а отже остаточної смерті людини як такої 

фактично не існує. Смерть – це лише перехід від одного стану до іншого [21].  

Воскресіння у плоті і життя на землі в досконалому матеріальному тілі є тим, що 

об’єднує і мормонів, і свідків Єгови. Однак, на цьому схожість і закінчується. На відміну 

від мормонів, де життя після смерті продовжується в духовному світі, дослідники Писання 

стверджують, що під час смерті дух відходить, душа помирає, а тіло чекає могила. Ситуація 

не зміниться аж до кінця світу. Після Армагеддону Царем Світу стане Христос і 

розпочнеться воскресіння більшості померлих людей. Земля стане іншою, зміниться 

система управління, а очевидно, що з початком воскресінь зміниться і весь матеріальний 

світ. Яким він буде, зрозуміти важко, оскільки вчення Свідків Єгови зупиняється лише на 

практичних моментах і акцентує увагу на спасінні і воскресінні праведних у раю на Землі. 

Крім того, Дослідники Священного Писання вказують на 144 000 праведників, які будуть 

існувати в духовному світі і будуть вести боротьбу з Сатаною, в той час як воскреслі на 

Землі будуть знаходитись осторонь цієї битви [15].  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямі. Віровчення Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів і Свідків Єгови багато в 

чому принципово відрізняються від традиційних християнських напрямів, зокрема: 

1. Ставленням до державних інститутів. Якщо мормони сприймають державу загалом 

позитивно і не відрізняються від інших, то Свідки Єгови, навпаки, вважають її та інші 

існуючі системи управління засобом Сатани. 

2. Священні Писання. Корпус священних писань Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 

Днів складається з 66 книг Біблії, додаткових 15 книг Книги Мормони, Дорогоцінної Перлини 

та Учень і Завітів, в той час як Свідки Єгови, визначаючи Священним Письмом лише Біблію, 

відрізняються специфічністю її трактування і перекладу, а також використанням цілого ряду 

допоміжної методичної літератури щодо правильного дослідження.  

3. Онтологічні категорії мормонізму і доктрини Свідків Єгови багато в чому 

перекликаються з сучасною філософією та традиційним християнством, але мають власне 

забарвлення, яке властиве новітнім релігійним рухам, особливо це стосується майбутньої 

трансформації матерії і життя після смерті в матеріальному тілі. 

4. Природа Бога. Якщо мормони не відкидають Трійцю, але трактують її по-своєму, то 

Свідки Єгови не визнають її зовсім. Є лише один Бог в одній особі – Єгова, натомість у 

мормонізмі Бог-Отець і Син окремі особи та мають досконалі матеріальні тіла. Святий Дух 
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є виключенням, чиє тіло складається з особливої «духовної» матерії, оскільки будь який 

дух – матерія.  

5. Природа Пекла. На відміну від традиційного християнства, пекла у віровченні Свідків 

Єгови і пекельних вічних мук як таких немає взагалі, карою за гріхи є небуття і остаточна 

смерть. У Мормонів в свою чергу є цілих «два пекла»: Духовна В’язниця і Зовнішня Темрява.  

6. Мормони дають чітку і досить виразну картину існування майбутнього 

трансформованого світу, в якому буде жити людина. Цей новий матеріальний світ складається 

з телестіального, терестріального і целестіального царств слави [11, c.78]. Крім того, в 

онтологічній доктрині Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів існує узгоджене матеріальне 

вчення, яке суттєво відрізняється від позиції будь якого християнського напрямку.  

Трансформація світу, за віровченням Свідків Єгови, менш визначена, однак має як 

матеріальний, так і духовний аспект буття.  

Більшість моментів щодо матеріального і духовного компонентів у релігійному світогляді, 

а також їх взаємодія у вченні Свідків Єгови є невизначеними у порівнянні з мормонами, акцент 

ставиться суто на практичну мету – спасіння, воскресіння і життя вічне. Натомість мормони 

намагаються пояснити об’єктивну реальність з позицій власної онтологічної доктрини. Церква 

Ісуса Христа Святих Останніх Днів наголошує на тому, що фізична матерія є проміжним 

станом еволюції, а весь всесвіт рухається до досконалості. Безкінечна досконалість і 

вдосконалення на різних рівнях, вічність матерії і безсмертя людини та всіх розумних істот – 

ось основні принципи онтології мормонізму. Свідки Єгови навпаки вважають фізичну 

матерією зіпсованою гріхопадінням через діяльність диявола, продуктом якого є страждання, 

вічність – це дар, а не властивість, який отримують лише праведні і обрані. 

Перші мормони на теренах сучасної України з’являються ще за часів перебудови у 

1988-1990 рр., однак офіційно Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів була 

зареєстрована в червні 1991 р. після візиту Президента Церкви з дружиною у Київ. Свідки 

Єгови з’являються набагато раніше, ще за часів Російської імперії, і вже в сталінські часи 

зазнали переслідування. З незалежністю ситуація змінилася на краще, однак традиційні 

християнські напрямки, особливо православні, сприймають молоді релігії вороже чи в 

кращому випадку несерйозно. Виправити ситуацію можна лише через діалог, дотримання 

законодавства про свободу совісті, проведення відповідних досліджень.  

За час офіційного існування Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні, 

релігієзнавство дуже повільно просувається у процесі вивчення мормонізму. Частково це 

пояснюється і молодістю самого вітчизняного релігієзнавства, частково – повною 

відсутністю досліджень у колишньому СРСР, зокрема і в УРСР. Дослідження релігійного 

вчення і організації Свідків Єгови має більш довгу історію, але здебільшого дослідження 

проводились упереджено з атеїстичними чи певними релігійними установками. 

Сучасні дослідження мають керуватися принципом об’єктивізму і історичності при 

дослідженні таких принципово важливих питань як розвиток новітніх релігійних рухів в 

Україні, особливо стосовно нетрадиційного християнства. Враховуючи ріст чисельності 

віруючих і числа релігійних громад Свідків Єгови і Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 

Днів, а також швидкі темпи зміни суспільного життя і людської об’єктивної дійсності, 

подальші об’єктивні дослідження в даній сфері є науково необхідними і затребуваними 

сучасним суспільством.  
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Andriy Pantsyr  

Comparative analysis of the ontological doctrines  

of Mormons and Jehovah's Witnesses 

 

In this article appearance and the development of the Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints and the religious organization of Jehovah’s Witnesses will be analyzed, as modern, 

Christian religions, drawing from the Articles of Faith, and Sacred and Church published texts of 

Mormons alike and the view of Jehovah's Witnesses on God and the Bible. Special attention is 

accented on morally ethical, humanitarian, cosmological and cosmogonical aspects of the 

teaching of the Church. The article will give the information concerning the expansion and 

Growth, Functionality and Activity as an organizations in the world as well as in Ukraine.  

A thorough historical and ontological comparison is given. Showing the Locations of the Church of 

Jesus Christ of Latter-day Saints and the religious organization of Jehovah’s Witnesses on a Modern 

religion based geographical map of the world, and gives predictions of the further Growth and Activity.  

In the article ontological studies of the doctrine of the Mormons and the religious 

organization of Jehovah's Witnesses will be analyzed, the specific features of the ontology of 

beliefs of the religious organization of Jehovah's Witnesses and the Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints will be revealed, comparing such categories as the existence of man, god, world, 

matter, causes of motion, essence of spirit, ontology of hell and the specificity of the future 

transformation of material nature. The principal differences between the views of Jehovah's 

Mormon and Jehovah's Witnesses on existence and other ontological categories from the doctrine 

of traditional Christian trends will be found.  

A brief overview of the state of the scientific development of the problem is carried out and 

the quality of the research carried out is analyzed. Proposals for further research are given. 

Keywords: Church, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Modern Religion, Mormons, 

Mormonism, Jehovah’s Witnesses, Articles of Faith, Bible, Book of Mormon, Doctrine and 

Covenants, Pearle of Great Price, existence of man, God, world, matter, causes of motion, essence 

of spirit, ontology of hell. 
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СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ 
 

УДК 316.74:2-78(477) 

© Віталій Докаш 

(Чернівці) 

 

РЕЛІГІЙНА МЕРЕЖА УКРАЇНИ  

В КОНТЕКСТІ СОЦІОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ВИМІРУ  

 

У статті проаналізована релігійна мережа України та можливості матеріальної бази 

конфесій забезпечити духовні потреби віруючих і відвідуючих храми громадян. 

Компаративний аналіз матеріальної бази релігійної мережі та окремих конфесій 

проведено у розрізі 2012 та 2016 рр. 

Аналіз релігійної мережі, її основних складових, рівня забезпечення культовими 

спорудами та кадрами служителів робиться на підставі тієї класифікації, яку подає 

Департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури України. 

Логіка дослідження побудована таким чином, щоб дати деталізований аналіз як окремих 

найбільш чисельних та розповсюджених в Україні релігійних об’єднань, так і окремих 

напрямів, що в них входять. 

Автор пропонує свої міркування щодо критеріїв класифікації релігійних напрямків, 

наданих Департаментом.  

Ключові слова: релігійна мережа, релігійні організації, громади, місії, братства, 

культові споруди, священнослужителі, недільні школи, духовні заклади.  

 

Постановка проблеми. Майже третину століття Україна, як держава, будує свою 

незалежність, покидаючи довголітню «союзницьку» залежність та долаючи пострадянський 

синдром. Разом з країною всі ці проблемні роки важко переживала і Церква, залишаючись 

інтегратором та стабілізатором суспільства, надаючи йому духовний грунт – історично 

сформовані цінності та стандарти поведінки. Те, що сьогодні релігійність українського 

суспільства залишається достатньо високою – 70% [6, с. 22], а за показником довіри Церква 

продовжує утримувати першу позицію серед суспільних і політичних інститутів – 57% [6, с. 24] є 

свідченням того, що Церква, як соціальний інститут, працює в соціумі та живе його життям. 

Такий високий відсоток довіри громадянське суспільство надає їй ще й тому, що вона 

підтримала Майдан, і всі без винятку конфесії як на початку гібридної війни, так і сьогодні 

надають допомогу Збройним Силам України.  

Однак, щоб зберегти ці високі показники Церква повинна мати відповідну матеріальну 

базу, тому аналіз релігійної мережі на сьогодні є достатньо актуальним, до того ж слід 

мати на увазі, що анексія Криму та окупація окремих територій Луганської і Донецької 

областей її дещо змінили. Наприклад, якщо за статистикою, яку оприлюднило Міністерство 

культури України, релігійна мережа України на січень 2012 р. була представлена 36300 

релігійними організаціями (35113 громадами) [1, с. 31], то в 2016 р. статистика подавала 

лише 33709 релігійних організацій (34184 релігійні громади) [2, с. 134]. 

Рівень дослідження проблеми. Дослідженням релігійності українського суспільства, мережі 

українських релігійних організацій займався Центр Разумкова [4, 6, 7], Департамент у справах 

релігій та національностей Мінкультури [3], Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. 

Г.С.Сковороди НАН України [5] та такі вітчизняні релігієзнавці, як В.Д. Бондаренко, 

В.І. Лубський, А.М. Колодний, П.Л. Яроцький. 

На підставі статистики, поданої Департаментом у справах релігій та національностей 

Мінкультури аналізуються як класи окремих груп релігій. Такі найбільш чисельні релігійні 

організації та культи. Проводиться порівняльний аналіз релігійної мережі за 2012-2017 рр. 

визначаються причини зменшення кількості релігійних громад за останні роки та основні 

тенденції розвитку конфесійних структур. 
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Метою дослідження є аналіз релігійної мережі з визначенням основних тенденцій змін 

та майбутнього їх розвитку.  

Основними завданнями дослідження є: 

1. Аналіз релігійної мережі після анексії Криму та окупації РФ ряду територій Донбасу. 

2. Компаративний аналіз мережі після тимчасового відходу від України ряду конфесій 

в ході гібридної війни. 

3. Визначення основних тенденцій розвитку та змін в мережі релігійних організацій України. 

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх 10-15 років аналіз релігійної мережі 

проводився як багатьма інституціями, так і рядом видань. Ми можемо згадати публікації 

часописів «Людини і світ», «Релігійної панорами»; свою аналітику пропонували як 

Держкомрелігій, так і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди 

НАН України. 

Сьогодні у вільному доступі така інформація відсутня . Департамент у справах релігій і 

національностей Мінкультури подає тільки статистичні дані без аналізу тенденцій розвитку 

та інколи це робить Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С.Сковороди НАН 

України. Науковцям, які займаються цими проблемами приходиться додумуватись до 

деяких речей самостійно, що й зробимо ми, не претендуючи на повну об’єктивність, 

оскільки типологія релігійних напрямків постійно змінюється.  

Як свідчить статистика на 1 січня 2017 р., релігійна мережа нараховувала 35919 

релігійних організацій (2012 р. – 36500; 2016 р. – 35700), з них 34385 громад (2012 р. – 

35113; 2016 р. – 34183); 90 Центрів (2012 р. – 85; 2016 р. – 86) та 290 управлінь (2012 р. – 

290; 2016 р. – 292); 515 монастирів (2012 р. – 474; 2016 р. – 516); 72 братства (2012 р. – 80; 

2016 р. – 75); 365 місій (2012 р. – 340; 2016 р. – 359); 202 духовних навчальних заклади 

(2012 р. – 241; 2016 р. – 198) та 12931 недільну, п’ятничну та суботню школи (2012 р. – 

12899; 2016 р. – 12179); 29208 культових споруд (2012 р. – 24395; 2016 р. – 24841); 509 

періодичних видань (2012 р. – 390; 2016 р. – 484). 

Роботу громад обслуговують 31451 священнослужителів (91,4% забезпеченості) (2012 р. – 

30880; 2016 р. – 31851) [1, с. 51-52; 2, с. 194; 3]. 

Як бачимо, порівняно з 2012 р. на 581 одиницю зменшилась кількість релігійних 

організацій та на 728 одиниць релігійних громад. Щоправда, порівняно з 2016 р. кількість 

релігійних організацій збільшилась на 219 одиниць та на 202 одиниці релігійних громад.  

Турбує те, що 1963 релігійні громади знаходяться поза реєстрацією, хоча 69% опитаних 

Центром Разумкова засвідчили, що в Україні існує повна свобода совісті [3; 6, с. 25]. 

Аналіз останніх років свідчить про збереження тенденцій домінування в Україні 

православних структур, а більшість релігійних організацій православного толку – 19136 

(53,3% від загальної кількості або 98,7% від православної мережі) складають 3 потужних 

Церкви – УПЦ, УПЦКП та УАПЦ [2, с. 134; 3]. 

Сьогодні Департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури 

України (далі: Департамент) поділяє православ’я на 10 напрямків за конфесійною 

ознакою, до складу яких входять 19410 релігійних організацій або 54% загальноукраїнської 

мережі (проти 18279 парафій або 52,2% від загальної кількості у 2012 р.) та 18879 громад. 

Мережа православ’я також включає 5 Центрів та 104 управління; 42 братства і 50 місій; 46 

духовних навчальних закладів (6217 слухачів денної та заочної форми навчання) та 5685 

недільних шкіл; 199 періодичних видань; 16224 культових споруд (86% забезпеченості). 

Роботу громад забезпечує 14660 священників (77,7 % забезпеченості).  

Нагадаємо, що в 2016 р. воно нараховувало 19134 релігійні організації, тобто (без 

старообрядців) збільшення склало 206 одиниць (10, 6 %) без 70 релігійних організацій 

старообрядців.  

В православному середовищі за кількісними показниками домінуюче положення займає 

Українська Православна Церква Московської юрисдикції (УПЦ). Її мережа включає 

12653 релігійної організації, що складає 35,2% від загальноукраїнської або 65,2% 

православної мережі. Порівняно з 2012 р. кількість релігійних організацій збільшилась на 
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313 одиниць (2,3%). Сюди також входять 1 Центр та 52 управління; 28 братств і 17 місій ; 

19 навчальних закладів з 788 слухачами та 3986 недільними школами; 135 періодичних 

видань; 11392 культових споруд (90% забезпеченості); громади обслуговують 10289 

священників (83,5% забезпеченості) [1, с. 52; 2, с. 134;3]. 

Менш потужною у кількісному виразі є мережа Української Православної Церкви 

Київського Патріарху (УПЦ КП), яка займає 2-ге місце у православному середовищі. Мережа 

конфесії включає 1 Центр і 34 управління, 5264 релігійні організації (14,7% від загальної 

кількості та 27,1% від православної мережі); у 2016 р. вона мала 5074 релігійні організації, 

зростання склало 190 одиниць або 3,64%. В структуру конфесії також входять 5114 громад (в 

2012 р. було 4482, в 2016 р. – 4775), збільшення склало порівняно з 2012 р. 632 громади 

(12,4%), що перевищує динаміку зростання в УПЦ у 2 рази. Церква володіє 60 монастирями з 

219 насельниками; 12 братствами та 25 місіями; 18 духовними навчальними закладами із 259 

слухачами та 1349 недільними школами; 48 релігійними виданнями; 5784 культовими 

спорудами (71,9% забезпеченості). Репродукцією релігійності займається 3479 служителів 

(68% забезпеченості; в 2012 р. вона складала 68,9%; в 2016 р. – 68,3%). Як бачимо, збільшення 

кількості громад не корелює з кількістю духовників [1, с. 52-53; 2, с. 134-135; 3; 5, с. 194].  

Третьою за масштабом в православному середовищі є Українська Автокефальна 

Православна Церква (УАПЦ), яка нараховує 1239 релігійних організацій (в 2016 р. було 

1888, падіння склало 649 одиниць або 34,4%); що складає 3,4% від загальноукраїнської мережі 

та 6,4% – від православної; 1195 релігійних громад (в 2012 р. – 1208; в 2016 р. – 1183, зростання 

кількості громад на відміну від релігійних організацій за рік склало лише 12 одиниць або 1%). 

В структуру мережі Церкви також входять 13 монастирів (21 насельник); 2 братства та 7 місій; 

4 навчальні заклади зі 140 слухачами і 305 недільними школами; 12 друкованими виданнями; 

868 культовими спорудами (70,1% забезпеченості); службу ведуть 709 священників (57,2% 

забезпеченості). Як свідчить аналіз, в кількісному виразі Церква є нестабільною, у неї відсутні 

в достатній кількості як культові споруди, так і кадрове забезпечення.  

В Україні функціонують також різні малочисельні об’єднання православного 

коріння. Це – Українська Автокефальна Православна Церква (основна) – 32 релігійні 

організації (31 громада), яку обслуговує 19 священників; Руська Православна Церква 

(закордонна) з 36 організаціями та 30 громадами і 35 служителями; Руська Православна 

Старообрядницька Церква (Білокриницька згода), яка має 57 організацій (54 громади) і 33 

духовники та Руська Старообрядницька Церква (Безпопівська згода) – 13 релігійних 

організацій (13 громад) та 6 служителів.  

Малочисельними є і Руська Древлеправославна Церква (Новозибківська згода) з 6-ти 

організаціями та 6-ти громадами, які обслуговує 4 священнослужителі; Релігійні організації 

Істинно-православної Церкви – 40 організацій, 38 громад, 35 служителів; Незалежні 

православні громади – 70 організацій, 70 громад, які обслуговує 51 служитель. Ці 

малочисельні об’єднання знаходяться в латентній формі розвитку і суттєво не впливають на 

православний простір [2, с. 135;3]. 

Католицизм представлений в Україні 4-ма напрямками з 2 –ма Центрами та 42 

управліннями, які включають 5143 релігійні організації (14,3% загальної мережі) та 4768 

громад; 229 монастирів із 1809 насельниками; 68 місій та братств; 27 навчальних закладів 

(248 слухачів) та 2513 недільних шкіл; 80 органів ЗМІ; 4541 культовою спорудою (95,2% 

забезпеченості) та 3706 служителів церкви (77,7% забезпеченості). 

Найпотужнішими конфесіями Усатолицького обряду є: Західна-Римо-Католицька 

(РКЦ) та Східна-Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ).  

Більш розвинутою є мережа УГКЦ, яка включає 1 Центр та 22 управління; 3562 

організації (9,9% загальноукраїнського показника) та 3394 громади (2012 р. було 3700, в  

2016 р. 3366 громад); 102 монастирі, як і в минулому році, з 1051 насельником, 16 навчальних 

закладів (2047 слухачів) та 2002 недільні школи; 58 періодичних видань; 3297 культових 

споруд (92,6% забезпеченості) з вірними працює 2799 священників (82,2% забезпеченості), з 
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яких 21 іноземець. Падіння порівняно з 2012 р. складає 306 громад (8,2%), порівняно ж з  

2016 р. – 28 громад, тобто в останні роки мережа Церкви стабілізується.  

Окремо функціонує Мукачевська єпархія Греко-Католицької Церкви, яка підпорядкована 

Ватикану і нараховує 462 організації та 2 управління (в 2016 р. було 457 організацій, тобто 

зростання за рік склало 5 організацій); 438 громад; 20 монастирів (114 ченці); 1 духовний 

заклад (73 слухачі) та 138 недільних шкіл; 3 періодичних видання; 353 культових споруди 

(76,4% забезпеченості). Громадами опікується 328 душпастирів (74,9% забезпеченості). 

Сталого розвитку досягла РКЦ, яка має 1 Центр та 18 управлінь; 1117 релігійних 

організацій або 3,84% загальної мережі (в 2016 р. було 1114) та 934 громади (в 2012 р. було 

918, що на 16 громад (2% менше)); в 2016 р. було 915 громад і зростання склало 19 громад 

(2%). РКЦ має 107 монастирів (644 ченці); 5 братств та 42 місії; 10 духовних навчальних 

закладів (1361 слухач) та 373 недільні школи; 10 періодичних видань; 890 культових споруд 

(79,7% забезпеченості); 622 ксьондзи, з яких 308 іноземців (66,6% забезпеченості). Аналіз 

свідчить, що РКЦ знаходиться в латентній формі функціонування і має проблеми із 

забезпеченням кадрами, до того ж майже половина є іноземцями. 

Малочисельною в цьому сегменті є Вірменська католицька Церква в Україні: 2 

організації та громади; які обслуговує 1 служитель [1, с. 53; 2, с. 135;3]. 

Друге місце по насиченості після УПЦ займають протестантські деномінації з 71 Центром 

та 269 управліннями; 10298 релігійними організаціями (28,7% загальноукраїнської мережі) та 

9742 громадами (28,3% від загальноукраїнського показника); 20 братствами та 236 місіями; 112 

навчальними закладами (10112 слухачів) та 4542 конфесійними школами; 66 ЗМІ; 77761 

молитовними будинками (79,7% забезпеченості); 12367 пасторів (127% забезпечення) [3]. 

Департамент структурно поділяє протестантські деномінації на 8 напрямків і 43 течії: 

релігійні організації баптистів, євангельських християн, християн віри євангельської, 

адвентистів, лютеран, реформатів, організації харизматичного типу та організації 

протестантського походження. Ми будемо аналізувати найбільш чисельні.  

Релігійні організації баптистів (4 течії) мають 4 Центри та 26 управлінь, 2987 

релігійних організацій (2803 громади); 3 братства та 102 місії; 49 навчальних заклади (627 

слухачів) та 1442 недільних школи; 25 періодичних видань; 3169 пасторів (113% 

забезпеченості).  

Першим в цьому ряду є «Всеукраїнський Союз Церков Євангельських християн 

баптистів» (ВСЦ ЄХБ), в структуру якого входять 1 Центр та 24 управління; 2639 організацій 

(7,4% від загальної кількості) та 2479 громад (в 2012 р. було 2574; в 2016 р. – 2504 громади); 3 

братства та 92 місії; 40 навчальних заклади та 1320 недільних шкіл; 24 періодичних видання; 

2109 молитовних будинки (79,9% забезпеченості). Громади обслуговують 2858 пасторів 

(115,2% забезпеченості). Як бачимо, порівняно з 2012 р. кількість громад зменшилась на 95 

одиниць (3,6%) і в останні роки дещо вирівнюється. Падіння, на нашу думку, можна пояснити 

сепаратистськими настроями (створення нових течій) та відходом ряду територій від України з 

початком військових дій з боку РФ. Щоправда, Церква добре забезпечена кадрами.  

Для позначення малочисельних організацій в одну групу Департамент вводить позицію 

«Інші». «Інші баптистські релігійні організації» в баптизмі подаються 3-ма Центрами та 1 

управлінням; 282 релігійними організаціями; 262 громадами; 8 місіями, 8 духовними 

закладами (1132 слухачі) та 107 недільними школами; громадами опікуються 263 пастора.  

Порівняно невеликою є група із 4-ох напрямків під назвою «Релігійні організації 

євангельських християн», в структуру яких входить 6 Центрів та 8 управлінь, 388 

організацій (350 громад); 1-е братство та 14 місій; 8 духовних закладів зі 665 слухачами і 88 

недільними школами; 3 періодичними виданнями та 337 пасторами.  

Третю групу серед протестантських деномінацій із 6-ти напрямків представляють 

релігійні організації «Християн віри євангельської», які мають 17 Центрів та 56 управлінь з 

2798 організаціями (2599 громад), 5 братств і 92 місії; 28 навчальних закладів (432 слухачі) 

та 199 недільних шкіл: 64 періодичних видання; громаду обслуговує 3303 пастори (127% 

забезпеченості). 
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Найбільш чисельною групою у цьому відгалужені є «Інші релігійні організації 

євангельських християн» – 4-и Центри, 7 управлінь зі 357 організаціями (328 громад); 1 

братством та 10 місіями; 7 духовними закладами (645 слухачів) і 76 недільними школами; 

2-ма періодичними виданнями та 306 пасторами [3]. 

В цю групу також входять «Асоціація місіонерських церков євангельських християн 

України» із 7 організаціями та 4 громадами і 9-и служителями; Об’єднання біблійних 

місіонерських церков України з 1 організацією, 1 громадою і 1 священиком [3]. 

Найбільш чисельним в цій групі є Всеукраїнський Союз Церков Християн віри 

євангельської п’ятидесятників (ВСЦ ХВЄ), мережа якого включає 1 Центр та 25 управлінь з 

1702 релігійними організаціями та 1601 громадою (4,7% від загальнодержавної мережі); 16 

духовними закладами (1456 слухачів) та 1062 недільними школами; 1326 молитовними 

будинками (77,9% забезпеченості); 35 періодичними виданнями. Духовні запити адептів 

задовольняють 2171 пастор (135,6% забезпеченості). В Союзі спостерігаються ті ж тенденції, 

що і в баптистів – зменшення кількості громад порівняно з 2012 р. на 1170 одиниць (42,2%), а в 

порівнянні з 2016 р. збільшення уже склало на 66 громад (4,3%). Союз в повній мірі не 

забезпечений культовими спорудами, але забезпечений кадрами [1, с. 54; 2, с. 135;3]. 

Багаточисельними в цій групі є «Релігійні організації центру божої церкви християн віри 

євангельської в Україні», в складі яких є 1 Центр та 11 управлінь; 140 релігійних організацій (121 

громада); 6 місій, 1 духовний заклад (25 слухачів) та 52 недільні школи; 2 періодичних видання, 

120 культових споруд (99,2% забезпеченості) та 197 служителів (163% забезпеченості). 

Достатньо чисельними в цій групі є Союз вільних церков християн євангельської віри в 

Україні з 1 Центром та 7 управліннями; 130 організаціями та 107 громадами. Союз має 1-е 

братство та 10 місій; 4 духовних закладів з 215 слухачами та 53 недільними школами; 7-ма 

періодичними виданнями; 102 молитовними будинками (78,5% забезпеченості) та 126 

служителями культу (96,2% забезпеченості) [3]. 

Четвертим по чисельності в цій групі є «Релігійні організації Союзу церков божої 

України», мережа яких включає 1 Центр та 2 управління; 86 організацій та 82 громади; 1 

місію, 45 недільних шкіл; 45 періодичних видань; 45 служителів (52,3% забезпеченості), які 

працюють в 61 молитовному будинку (74,4% забезпеченості). 

Один центр, 11 організацій та 9 громад має Собор Церков Християн віри євангельської 

«Відкрита Біблія». Собор має 5 культових споруд та 10 служителів.  

В цій же групі об’єднується багато напрямків під назвою «Інші». Вони мають 12 

Центрів та 11 управлінь; 729 організацій та 679 громад; 1 братство та 19 місій; 7 духовних 

закладів зі 345 слухачами та 199 недільними школами; 473 молитовних будинки (64,9% 

забезпеченості), які обслуговують 723 пастора (106% забезпеченості) [3]. 

П’ятою групою із 3-ох напрямків протестантизму є «Релігійні організації 

адвентистів», які мають 3-и Центри та 8 управлінь з 1081 релігійною організацією (3% від 

загальної мережі) та 1062 громадами; 1 братством та 3 місіями; 4-ма духовними закладами 

(248 слухачів) та 726 суботніми школами; 32 періодичних видань, 904 молитовні будинки 

(середня забезпеченість 92%); громади обслуговує 983 пастори (91% забезпеченості).  

Найбільшою по чисельності серед адвентистів є «Українська уніонна конференція 

церкви адвентистів Сьомого дня» з 2-ма Центрами та 8-и управліннями, 1034 релігійними 

організаціями (2,9% загальної мережі) та 1016 громадами (в 2012 р. було 1062 громад; в 2016 р. – 

999 громади); 1 братством 3 місіями; 4-ма духовними закладами (248 слухачів) та 709 

суботніми школами; 866 молитовними будинками (88,3% забезпеченості); 19 періодичними 

виданнями; громади обслуговує 934 пастори (92% забезпеченості) [1, с. 54; 2, c. 135; 3]. 

Для цього деномінаційного напрямку характерними є тенденції зменшення кількості 

громад порівняно з 2012 р. на 4 одиниці та збільшення на 17 одиниць порівняно з 2016 р.; 

не повна забезпеченість молитовними будинками та кадрами служителів.  

Порівняно малочисельною в цій групі є Церква адвентистів Сьомого дня реформаційного 

руху в Україні з 1-м Центром, 41 організацією та 40 громадами (в 2016 р. було 25); 1 місією та 

3 братствами; 31 молитовним будинком (73,6% забезпеченості) та 45 служителями (119% 
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забезпеченості). В цьому напрямку адвентизму спостерігається латентна форма 

функціонування мережі, хоча в порівнянні з 2016 р. мережа зросла на 15 громад [1, с. 135; 3]. 

Так звані «Інші» в адвентизмі складають 3-и релігійні організації з 7 молитовними 

будинками та 4-ма пасторами [3]. 

Релігійні організації лютеран представлені в Україні 3-ма напрямками з 2 Центрами та 

1 управлінням, 84 організаціями та 79 громадами; 2 духовними закладами та 32 недільними 

школами; 66 культовими спорудами (84% забезпеченості) та 64 служителями культу (81% 

забезпеченості). Окремими напрямками лютеран є Німецька євангелічно лютеранська 

церква в Україні з 31організацією, 30 громадами та 28 служителями; Українська 

лютеранська церква з 33 організаціями, 31 громадою та 25 служителями; «Інші лютеранські 

релігійні організації» – 20 організацій, 18 громад, 11 служителів [3]. Ці напрямки в останні 

роки не мали особливих змін в релігійній мережі.  

Шоста група – «Релігійні організації реформатів» має мережу із 3-ох напрямків: 

Закарпатська реформатська Церква, Українська євангелічно-реформатська церква та т. зв. 

«Інші». Їхня загальна мережа включає 1 центр, 3 управління, 132 організації та 128 громад; 

120 недільних шкіл і 1 періодичне видання; 119 культових споруд (93% забезпеченості) та 

88 служителів культу (69% забезпеченості). 

Найбільш чисельною в цій групі є «Закарпатська реформатська церква» з 1 Центром, 3-

ма управліннями, 118 організаціями (0,4% загальної мережі) та 114 громадами (як і в минулому 

році); 113 недільних шкіл, 1 періодичне видання, 109 культових споруд (92,4% забезпеченості). 

Обслуговує громади 78 служителів (68,4% забезпеченості). Малочисельною в цій групі є 

«Українська євангелічно-реформатська церква» – 4 організації і 4 громади з 2-ма служителями.  

Так звані «Інші» об’єднані в 10 організацій та 10 громад з 8 культовими спорудами та 8 

священиками. Як свідчить статистика, реформатські церкви в останні роки майже не 

розвивається, вони не забезпечені в повному обсязі ні приміщеннями для виконання 

обрядів, ні кадрами. До того ж вони не мають ні одного духовного закладу для підготовки 

кадрів [2, с. 136; 3]. 

Достатньо різноманітною – 6 напрямків і порівняно багаточисельною є мережа 

харизматичних Церков, куди входять: 12 Центрів та 7 управлінь з 1441 релігійною 

організацією (4% загальної мережі); в 2012 р. було 1377 та 1367 громадами, 8 братствами та 14 

місіями. Церкви мають 14 закладів зі 724 слухачами, 431 недільну школу, 57 періодичних 

видань; 1016 культових споруд (74,5% забезпеченості). Виконання культу в мережі 

забезпечують 1315 служителів (96,4% забезпеченості). 

Найчисельнішою харизматичною Церквою є «Об’єднання незалежних харизматичних 

християнських церков України» (Повного Євангелія) з 1 Центром та 3 управліннями, 326 

організаціями та 317 громадами. Об’єднання має 1 братство та 2 місії, 2 духовних 

навчальних заклади, 9 періодичних видань. У власності Об’єднання 229 культових споруд 

(70,2% забезпеченості); громади обслуговує 308 служителів (97% забезпеченості).  

Другою по чисельності організацій є Українська Християнська євангельська церква з 1 

Центром та 8 управліннями, 169 організаціями і 152 громадами. В мережу входять 4 місії, 4 

навчальних заклади (77 слухачів), 34 недільні школи; 152 культові споруди (100% 

забезпеченості). Громади обслуговують 111 служителів (73% забезпеченості).  

Малочисельними в даній групі є «Духовний центр «Нове покоління»» християнських 

Церков України» – 60 організацій, 57 громад, 55 культових споруд, 60 служителів; 

«Релігійні організації церкви живого Бога» – 54 організації і 53 громади, 44 культових 

споруд, 48 служителів; «Духовний центр «Відродження»» зі 31 організацією та 24 

громадами, 28 культовими спорудами та 30 служителями.  

Велика кількість малих харизматичних течій об’єднані під назвою «Інші» та мають 12 

Центрів та 7 управлінь, 801 організацію і 764 громади; 3 братства та 7 місій; 8 навчальних 

закладів (647 слухачів) і 262 недільні школи, 498 культових споруд (65,2% забезпеченості). 

Духовні потреби адептів задовольняє 758 пасторів (99,2% забезпеченості). 
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Як свідчать дослідження, попри великі сподівання харизмати не піднялись чисельно, як 

і неорелігії, а знаходяться в стадії латентного існування [3]. 

Найбільшою по кількості напрямків – 13, є група течій під назвою «Інші релігійні 

організації протестантів» (протестантського походження). Така типологія, як її подає 

Департамент викликає деякий сумнів, оскільки важко визначити, за яким критерієм 

робиться ця класифікація: Новопостольська церква в Україні, Релігійні організації церкви 

Христа, Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони) – їх завжди відносили до 

нехристиянських течій; Релігійні організації «Армії Спасіння в Україні» – до новітніх 

релігій; Релігійні організації Свідків Єгови, завжди включають в групу поряд з баптистами, 

п’ятидесятниками та адвентистами. Такої класифікації притримували такі українські 

фахівці, як: А.Колодний, Л.Филипович, В.Лубський та А.Черній [див.:5, с. 204-213].  

Незрозумілою є і назва класу «Інші». Можливо, Департамент володіє якимись своїми 

критеріями, який не знають вітчизняні науковці. Однак, не будемо тут розумувати, а 

проведемо все таки відповідний аналіз.  

Ці «Інші релігійні організації протестантів» в такій класифікації сьогодні мають 12 

Центрів (майже по одному в кожному напрямку – Авт.) та 2 управління з 1387 організаціями 

(3,9% від загальної мережі) і 1354 громадами; 2-а братства і 11 місій; 6 духовних заклади (166 

слухачів) та 288 недільних шкіл; 6 періодичних видань, 980 культових споруд (72,4% 

забезпеченості), 3108 служителів культу (229,5% забезпеченості кадрами). 

Найчисельнішою в цій групі є «Релігійна організація Свідків Єгови» з 1 Центром та 920 

організаціями (2,6% загальноукраїнської мережі) та 919 громадами (з яких 552 зареєстрованих та 

366 незареєстрованих) (в 2012 р. було 1096; в 2016 р. статистика подавала 589 зареєстрованих та 

933 незареєстрованих громад). В церкві відсутні навчальні заклади, але є 166 недільних шкіл, 682 

культових споруд (74,1% забезпеченості). Громади обслуговує 2312 служителів (251,5% 

забезпеченості). Як бачимо, в мережі Церкви постійно відбуваються перманентні зміни щодо 

кількості громад. Церква важко адаптується до соціуму, живе в основному замкнутим життям, не 

дуже охоче подає свої організації на реєстрацію [1, с. 54; 2, с. 135; 3]. 

Порівняно чисельними в цій групі є «Релігійні організації церкви Христа» (2 Центри, 

124 релігійні організації та 16 громад, 3 навчальних заклади, 15 недільних шкіл, 109 

культових споруд (93,7% забезпеченості), 5 періодичних видань та 88 служителів культу 

(75,7% забезпеченості)). 

Третіми в чисельному виразі є «Релігійні організації пресвітеріан» – 3 Центри і 1 

управління; 70 організацій та 64 громади; 2 духовних заклади (93 слухачі) та 21 недільна 

школа. Пресвітеріани мають 37 культових споруд (52,9% забезпеченості) та 78 пасторів 

(121,8% забезпеченості). 

Порівняно чисельною є мережа Новопостольської Церкви: 1 центр, 56 організацій і 55 

громад; 38 культових споруд (67,9% забезпеченості), 69 служителів (125,5% забезпеченості). 

Малочисельними є мормони (44 організації і громади, 35 храмів (79,5% забезпеченості) 

і 401 служитель(911,4% забезпеченості)); 26 організацій та 25 громад з 17 культовими 

спорудами має мережа назарян; 11 організацій і 10 громад нараховують організації «Армії 

Спасіння»; 8 організацій та 6 громад мають «Релігійні організації суботнього дня»; 4 

організації і 4 громади мають молокани та по 2 одиниці – англікани. У 108 організаціях та 

95 громадах з 1 братством та 8 місіями, 34 культовими спорудами (31,3% забезпеченості) і 

108 служителями функціонують «Окремі протестантські релігійні громади». 

Ця строката група важко піддається аналізу, оскільки поєднання зроблено не за 

типологічними критеріями. Однак, можна сказати одне – течії не забезпечені в повній мірі 

культовими спорудами, зате забезпечені кадрами служителів за рахунок мережі різного 

типу навчальних закладів [3]. 

Значну частину релігійної мережі України представляють етноконфесійні утворення, 

до яких ми відносимо іслам та юдаїзм.  
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Мусульманську спільноту із 8-ми напрямків в Україні презентує 4 Центри та 2 

управління; 252 організації (0,7% загальної мережі) з 242 громадами (в 2012 р. було 1207, 

зменшення складає 965 одиниць або 80%).  

Зауважимо, що переважна більшість громад в 2012 р. – 1151 (98, 4 %) діяла у Південно-

Східному регіону, зокрема в АР Крим – 998 (82,7%). У 2016 р. статистика подавала лише 

159 громад. Зменшення кількості громад, таким чином, пов’язано з анексією Криму та 

окупацією окремих територій Донбасу. 

Мусульманське співтовариство сьогодні має 4 навчальних заклади з 396 слухачами (у 

2012 р. було 8), 76 п’ятничних шкіл, 9 періодичних видань, 155 культових споруд (64,7% 

забезпеченості) та 185 служителів культу (76,4% забезпеченості). Зауважимо, що в 2012 р. 

громади забезпечувало 944 служителя. 

Найчисельнішими в мережі є Духовне управління мусульман України з 1 Центром, 114 

організаціями та 112 громадами (в 2016 р. було 118); 1 духовним закладом (74 слухачі) та 

40 п’ятничними школами; 4 періодичними виданнями; 57 мечетями (50% забезпеченості) і 

7 служителями (68,8% забезпеченості). 

Другими в кількісному виразі є «Незалежні громади мусульман» – 1 управління з 77 

організаціями та 76 громадами, яке має 14 п’ятничних шкіл, 3 періодичних видання, 50 

культових споруд (64,9% забезпеченості) та 53 служителя (69,7% забезпеченості). 

Малочисельним в цій групі є Духовне управління мусульман України (УММА) – 1 

центр, 23 організації та 21 громада (в 2016 р. було 17), 19 храмів (92,5% забезпеченості) та 

21 служитель (100% забезпеченості).  

Духовний центр мусульман в Україні має 1 Центр, 20 організацій і 17 громад, 20 

мечетей та 24 служителя. «Шиїтські релігійні громади» мають 9 організацій та 9 громад; 4 

організації та 2 громади має «Духовне управління мусульман Криму» (в 2016 р. було 7); 2 

організації і 2 громади та 1 мечеть відповідно – «Духовий центр мусульман Криму» та 1 

центр, 3 організації і 1 громаду «Релігійне управління незалежних мусульманських 

організацій України «Київський Муфтіят»» [1, с. 55; 2, с. 136; 3]. 

Як видно із статистики, українське мусульманське середовище переживає не кращі 

часи, в першу чергу після анексії Криму і на покращення матеріальної бази та поновлення 

кадрами потрібно тривалий час.  

Не чисельною є й інша етноконфесійна спільнота – «Юдаїзм», мережа якої 

представлена 4 Центрами та 11 управліннями з 304 релігійними організаціями (0,8% 

загальноукраїнської мережі) (в 2016 р. була 341) і 276 громадами (в 2012 р. було 279). 

Спільнота має 1 братство та 5 місій, 7 духовних закладів (303 слухачі), 61 недільну школу, 

28 періодичних видань, 220 синагог (79,7% забезпеченості). Громади обслуговує 185 

равинів (67% забезпеченості). 

Серед іудейських спільнот найчисельнішими об’єднаннями є «Об’єднання хасидів 

Хабад Любавич юдейських релігійних організацій України» з 1 Центром, що включає 

125 організацій та 108 громад; 1 братство та 2 місії; 4 навчальних заклади (298 слухачів) і 

27 недільних шкіл; 114 синагог (91,2% забезпеченості) та 78 равинів (72,2% 

забезпеченості).  

Другим по кількості структурних одиниць в цій групі є «Об’єднання юдейських 

релігійних організацій України» – 1 Центр, 83 організації і 77 громад, 2 навчальних заклади 

(2 слухачі), 17 недільних шкіл, 47 синагог (56,6% забезпеченості), 5 друкованих видань та 

54 равини (70,1% забезпеченості). 

Невеликими по кількісному складу є «Релігійні організації прогресивного юдаїзму» з 1 

Центром, 42 організаціями і 40 громадами; 25 синагогами (59,5% забезпеченості) та 21 равинами 

(52,5% забезпеченості). Це також «Всеукраїнський конгрес іудейських релігійних організацій» з 1 

центром, 6 організаціями і 4 громадами; 3 культовими спорудами та 6 равинами. «Інші юдейські 

релігійні організації» представлені 48 організаціями і 44 громадами; 31 синагогою та 26 равинами.  

З цих досліджень видно, що «Юдаїзм» в Україні знаходиться в латентному стані розвитку, 

йому як і більшості недостає як культових споруд, так і кадрів служителів [1, с. 55; 2, с. 136; 3]. 
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До інших етноконфесійних спільнот можна віднести «Релігійні організації караїмів» – 4 

організації, 4 громади та 3 служителі; Українську єпархію Вірменської апостольської церкви з 1 

Центром, 27 організаціями і 26 громадами, 17 культовими будівлями та 20 служителями культу. 

Окремо Департамент визначає 4 течії т. зв. «Інших» етноконфесійних спільнот: 

«Релігійні організації святої апостольської асирійської церкви Сходу»(4 організації, 4 

громади); 3 організації і 3 громади «Окремих етноконфесійних релігійних організацій»; 2 

організації і 2 громади «Релігійних організацій деосизму»; 1 організацію та 1 громаду 

«Релігійних організацій корейської християнської методистської церкви». 

В Україні представлена також мережа буддизму із трьох напрямків, які разом 

нараховують 2 Центри, 62 організації та 59 громад; 42 культові споруди, 42 служителя 

культу. Серед них: 1 Центр, 18 організацій та 16 громад – «Духовне управління буддистів 

України»; 1 центр, 10 організацій та 9 громад «Релігійного центру Українського об’єднання 

буддистів школи Карма Каг’ю »нараховує мережа та 34 організації і громади т.зв. «Інших 

релігійних організацій буддистів» [5]. 

Нові релігійні організації Департамент подає 5-ма групами, в які входить 20 

напрямків невеликої чисельності. 

Першу групу із 2-ох напрямків представляють «Нові релігійні організації 

православного походження»: Православна церква Божої Матері «Державна» з 4 

організаціями, 4 громадами, 4 культовими спорудами та 11 священиками. Другим 

напрямком є Релігійні організації церкви Преображення Божої Матері (Богородична 

церква) – 2 організації, 2 громади, 2 культові споруди, 1 священик. 

Наступна група «Нові релігійні організації юдейського походження» також має 2 

напрями: Релігійні організації месіанського походження (38 організацій, 36 громад, 24 

культових споруд, 36 священиків) та Релігійні організації юдеохристиян - 10 організацій, 8 

громад, 7 культових споруд, 6 служителів.  

Група неорелігій вітчизняного коріння «Нові організації язичницького спрямування» 

представлена 5-ма напрямками. Найбільш чисельні серед них – «Релігійні організації Рідної 

Української національної віри» з 2-ма Центрами, 75 організаціями та 73 громадам; 37 

культовими спорудами (49,3% забезпеченості) та 53 служителями культу (72,6% забезпеченості). 

Малочисельними в цій групі є «Духовний центр родового вогнища Рідної православної 

віри»: 2 Центри, 24 організації і 21 громада, 15 культових споруд та 15 служителів. «Релігійний 

центр об’єднання релігійних громад рідновірів України» має 1 Центр, 8 організацій та 6 громад, 3 

культових споруди та 6 священиків. «Релігійні організації церкви українських язичників», у свою 

чергу, в структурі мають 1 Центр, 7 організацій і 6 громад, 4 культові споруди та 6 служителів.  

Ряд малочисельних організацій об’єднані під назвою «Інші релігійні організації язичників» з 

1 управлінням, 37 організаціями та 32 громадами, 20 культовими спорудами і 27 служителями. 

Разом же неоязичники мають 6 центрів, 1 управління, 131 організацію та 138 громад, 79 

культових споруд (37,3% забезпеченості) та 107 служителів (77,5% забезпеченості). Рідновірські 

організації за останні роки не отримали розвитку і знаходяться в латентній формі існування. 

Група «Нові релігійні організації орієнталістського походження» структурно поділені 

на 5 напрямків та має 1 Центр і 6 управлінь, 94 організації та 84 громади; 3 духовних заклади 

(145 слухачів) і 9 недільних шкіл; 4 періодичних видання, 63 культових споруди (75,7% 

забезпеченості) та 67 служителів (79,8% забезпеченості). Входять у цю групу «Релігійні 

організації товариства Свідомості Крішни» (1 Центр, 6 управлінь, 53 організації та 43 громади; 

34 культових споруди і 7 служителів); 17 організацій та 17 громад «Всесвітньої чистої релігії 

(Сахаджма йога)» з 15 храмами та 6 служителями культу; 2 організації і 2 громади Руху 

Махаріші (трансцендентальна медитація); 19 організацій та громад; 10 храмів та 15 служителів 

мають т.зв. «Інші». В цій групі довгі роки відсутні зміни, що прогнозуються і на майбутнє.  

Ще одну групу під назвою «Інші нові релігійні організації» не зрозуміло за якими 

критеріями складають 6 напрямків. Це 110 організацій та 107 громад, 54 храми та 52 

служителя. Сюди входять 12 організацій та 11 громад з 7-ма храмами та 7 служителями 

релігійної організації віри Багаї; 36 організаціями і 6 громадами представлена Церква 
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Останнього заповіту та «Наука розуму»; 3 організації і 3 громади має Велике Біле братство 

(ЮСМАЛОС); 2 громади і 2 організації має Саєнтологія. Окремі нові релігійні організації 

включають 81 організацію та 79 громад, 51 храм та 38 служителів. Ці течії, як і в різні роки 

в Україні не отримують розвитку як матеріальної бази, так і не зменшують свій чисельний 

склад та існують скоріше лиш як невеликі групи, а не організації, що відображає 

демократичне обличчя українського соціуму.  

Висновки. Аналіз стану релігійної мережі та основних тенденцій її диверсифікації 

дозволяє зробити такі висновки: 

1. Релігійна мережа зменшилася порівняно з 2012 р. майже на 600 одиниць у зв’язку з 

анексією Криму та окупацією ряду територій Донбасу. 

2. Домінуючим в релігійній мережі є православ’я, яке складає 54% всеукраїнської 

мережі. Перше місце за кількістю організацій займає УПЦ – 39,2% від усієї мережі або 

65,2% православної мережі, друге – УПЦ КП –14,7% від загальноукраїнської мережі та 

6,4% православної; тенденція домінування православ’я та збільшення його мережі в 

найближчі роки збережеться. 

3. Друге місце по насиченості релігійної мережі в Україні займають протестантські 

деномінації – 28,7% загальноукраїнської мережі, які мають добре розвинуту матеріальну базу, 

забезпеченість кадрами служителів, але однак в останні роки дещо затормозили динаміку 

зростання; третє місце – УАПЦ (3,4% загальноукраїнської мережі та 6,4% – від православної). 

4. Майже не отримали розвитку та знаходяться в латентному стані католицькі структури, 

релігії нацменшин та новітні течії, оскільки не мають в Україні відповідного підґрунтя. 

5. Стабільною для усіх релігій залишається тенденція недостатньої кількості культових 

споруд та забезпечення кадрами служителів.  

Слід зазначити, що Департамент у справах релігій та національностей останні роки 

займається пошуком сталої типології основних течій та напрямків релігійних організацій. З 

одного боку, це добре, якщо нарешті будуть знайдені стандартні, класичні критерії для 

проведення класифікації; з іншого – погано, оскільки буде неможливо прослідкувати 

динаміку змін та основні тенденції розвитку української релігійної мережі. Думається, що 

цей процес недовготривалий.  
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Vitali Dokash 

Religious Network of Ukraine  

in the Context of Sociological Criteria of Measurement 

 

The article analyzes the religious network of Ukraine and the possibilities of the material 

basis of denominations to secure the spiritual needs of believers and visit the temples of citizens. 

Collective analysis of the existing material base of the Religious Network and individual 

denominations is conducted in comparison with 2012 and 2016. 

The research is based on the statistics provided by the Department of Religious Affairs and 

Nationalities of the Ministry of Culture of Ukraine. 

The analysis of the religious network, its main components, the level of provision of religious 

buildings and personnel of ministers is based on the classification given by the Department. 

The article analyzes the separate classes of religious groups and the currents that are 

included in them. 

The logic of the study is structured in such a way as to provide a detailed analysis of some of 

the most numerous and widespread religious associations in Ukraine, as well as of the individual 

areas within them. 

The Orthodoxy and its numerous directions, such as the UOC, UOCCP and the UAOC, are 

analyzed in detail, since they are traditional for Ukraine and make up more than half of the 

nationwide network. It is predicted that Orthodoxy will remain in Ukraine in the future as the 

dominant religious area, constantly increasing its network. 

The structure of the religious network of Protestantism is also analyzed, which today accounts 

for almost one third of the national indicator; The network of associations such as ECB and 

HVCE, which is the most numerous among other denominations, has been analyzed. 

The analysis of the status and tendencies of the structure of Catholicism in its two main 

directions was conducted: LCU and UGKU. It concludes that, unlike Orthodoxy, they are in a 

latent state of development. 

A comparative analysis of the development of the religions of national minorities: Islam and 

Judaism is made, it is concluded that their network not only does not increase, but decreases, first 

of all, Islamic organizations due to the annexation of Crimea. 

The analysis of statistics of non-religious entities that have not been developed in Ukraine 

and a number of small religious organizations is provided. 

The author suggests his arguments regarding the criteria for classification of religious areas 

provided by the Department. 

Key words: religious network, religious organizations, communities, missions, fraternities, 

religious buildings, clerics, Sunday schools, religious institutions. 
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«НАЗВА МОВИ» ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: 

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 

 

У центрі уваги дослідження – етнічна ідентичність румун та молдаван, які проживають 

у Чернівецькій області. Автор припускає, що мова відіграє важливу роль у формуванні 

етнічної ідентичності румун та молдован, які проживають в Україні. Соціологічний підхід до 

ролі мови дає можливість проаналізувати своєрідні риси соціальної структури, або 

сприймати мову як визначник соціальної позиції. Мовні практики включають рідну мову членів 

спільноти, «називання»/ окреслення цих мов, володіння і використанням української або 

російської мов (в Україні), знання будь-яких третіх іноземних мов, які ми вивчаємо і які є 

додатковим символічним капіталом. Пропонується, що у процесі формування етнічної 

ідентичності румун рідна мова додатково виконує дві функції – комунікативну та символічну. 

У молдаван важливим інструментом демонстрації відмінності від інших, насамперед від 

румун, служить «назва мови» (молдавська або румунська). 

Ключові слова: етнічна ідентичність, румуни/молдавани, соціальний простір, мовний 

простір, мовні практики, мовні компетенції, «назва мови», політизація етнічних процесів. 

 

Постановка проблеми. Сучасні національні держави часто мають виразні особливості, що 

подекуди пов’язане з мультиетнічністю цих регіонів. Взаємне проникнення культур характерне 

і для України, беручи до уваги той факт, що 22,2% населення країни – це національні меншини, 

які в окремих районах становлять понад 90% жителів1. На тлі Криму, Закарпаття, Галичини, 

Волині або Поділля виразну специфіку має і Чернівецька область. Згідно перепису населення у 

2001 році, у регіоні проживають 75,0% українців, 12,5% румун та 7,3% молдован, а також 

росіяни, поляки, євреї та інші2. Цей регіон схожий на інші райони Східної Європи – мінливість 

історичних процесів, різні моделі міжетнічних відносин на мікрорівні. 

Динамічність соціальних інтеракцій та їх залежність від контексту ставлять перед 

вченими чимало питань. Що саме лежить в основі етнічної ідентичності румун та молдован, 

що проживають в Україні: мова, принцип зіставлення «ми-вони», механізми 

повсякденності, елементи культури. Яку роль відіграє непевний лінгвістичний статус 

молдовської мови, а також мовна політика трьох країн – України, Румунії та Молдови. Як 

бути з «об’єктивністю» процесів самовизначення? Адже в етнічній сфері відбуваються 

маніпуляції, політизація міжетнічних відносин. 

Румуни та молдовани, які проживають у Чернівецькій області, тісно пов’язані культурно. 

Можна припустити, що мова, поряд з іншими чинниками, дозволяє відокремити румун і 

молдован від інших етнічних груп. Беручи до уваги спорідненість молдовської та румунської 

мов і культур, метою дослідження є встановлення ролі мови в етнічній ідентичності румун та 

молдован на підставі даних, отриманих в ході глибинних інтерв’ю з румунами та 

молдованами, які проживають у Чернівецькій області. Означена мета передбачає вирішення 

таких завдань: 1) визначити роль мови в етнічній ідентичності румун; 2) дати відповідь на 

питання, чи можна вважати рідну мову або «назву мову» знаряддям комунікації та 

ідентичності у ситуації надзвичайної подібності румунської та молдовської мов. Емпіричною 

                                                 
1 Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 

року (http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/, [01.01.2018]). 
2 Окрім того, в регіоні проживають росіяни, поляки, білоруси та євреї, хоча частка їх на тлі загального 

населення області порівняно низька до румун і молдован. (Більше див.: Про кількість та склад населення 

України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/ 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
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базою дослідження послужили результати 17 глибинних інтерв’ю серед румун та молдован, 

які проводилися у 2012-2016 роках. 

Рівень дослідження проблеми. Широкий спектр дослідницьких проблем, пов’язаних з 

вивченням етнічної ідентифікації, опрацьований вітчизняними та зарубіжними дослідниками. 

Незважаючи на багатозначність поняття «ідентичність», з-поміж психологічного та 

соціального вимірів ідентичності найбільш важливим стає соціальний вимір [15, с.20-22]. У 

суспільствах із простою суспільною структурою ідентичність найчастіше була дана долею, 

приписана традицією, культурою: як правило, вибору не існувало. Сьогодні існує багато 

способів самоокреслення особистості. Іноді це викликає труднощі з ідентифікацією. Внаслідок 

цього людина перестає автоматично вміщуватись у відповідні позиції та суспільні ролі, адже 

ідентичність конструюється у межах рефлексійного процесу, де особистісні переміни 

переплітаються з суспільними. На це звертає увагу, наприклад, Зигмунт Бауман, коли говорить, 

що тепер кожен може вибирати ким бути [8, с.33]. 

У літературі чимало уваги присвячено структурі ідентичності, а саме, чи виступає вона 

як цілісність, прихильником чого є З. Бокшанські [10], або існує сукупність ідентичностей 

[14; 17, с. 50-52; 15, с. 52-54]. Якщо ми приймемо за основу твердження про існування 

кількох ідентичностей особистості (в основі тези – виконання багатьох соціальних ролей 

одночасно), стає зрозумілим, що етнічна група нарівні з іншими пропонує зразки та 

цінності. Повертаючись до структури ідентичності, дуже істотним є питанням, яке підняв 

Д. Вояковський, опираючись на модель Майкла Бантона, а саме а) які саме соціальні 

ідентичності вступають у відносини з етнічною ідентичністю, б) якого типу ці відносини 

(доповнюють чи суперечать)?; в) яка з ідентичностей у даному випадку є основною? [17, 

с.57]. Беручи до уваги, що 91,9% румун Чернівецької області вважають своєю рідною 

мовою румунську, а 91,6% молдован називають молдовську3, можна дійти до двох 

абсолютно протилежних висновків: рідна мова є складовою етнічної ідентичності або ж 

вона виступає як самостійна мовна ідентичність. Власне другий висновок, з огляду на 

аналіз, який здійснюють лінгвісти, соціолінгвісти, антропологи, соціологи, дає більш 

багатий матеріал до узагагальнень. Адже спільним висновком цих дослідників є 

твердження, що мова впливає на перебіг інтеракції [9]. І в продовження цього, 

соціологічний підхід до мови дає можливість проаналізувати своєрідні риси соціальної 

структури, або сприймати мову як визначник соціальної позиції [9, с.94]. 

В антропології та соціології часто вживаним поняттям є мовний репертуар. 

Розглядаючи його, свого часу автори «Соціології мови» підкреслювали, що до репертуару 

треба включати «…винятково ті мовні форми, які використовуються під час 

розповсюджених актів комунікації, популярних у даній спільноті» [9, с.58-59]. У сучасній 

інтерпретації можна зустріти і протилежну думку, хоча етнічна мова все одно залишається 

ядром мовного репертуару [13, с.12-13]. Природно, що в силу різних обставин мовна 

спільнота досить часто не обмежується однією мовою, тим більше в етнічно та культурно 

неоднорідних спільнотах. Тому вживання терміну мовний репертур змушує дослідника 

інтерпретувати мову насамперед з огляду на звичайний акт комунікації. Між тим, у разі 

існування соціального простору за П. Бурд’є [11, с.15], може існувати і мовний простір. А 

якщо існують соціальні практики, наявні й мовні практики, які включають рідну мову 

членів спільноти, «називання»/ окресленних цих мов, володіння і використанням 

української або російської мов (в Україні), знання будь-яких третіх іноземних мов, які ми 

вивчаємо і які є додатковим символічним капіталом. 

Етнічна ідентичність і мова: соціальний та політичний виміри 
Говорячи про мовні практики румун та молдован, у першу чергу треба звернути увагу 

на рідну мову національних меншин, що в українських політичних реаліях є важливим 

чинником формування мовної політики на державному рівні. Як приклад, можна навести 

події навколо мовної ідентифікації населення східних областей України та аналіз причин 

                                                 
3 Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 

року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/ 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/
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військового конфлікту, що розпочався у 2014 році. Або пригадати події у Чернівецькій 

області, коли у відповідь на Закон України про засади державної мовної політики від 3 

липня 2012 року4 рада села Тарасівці Новоселицького району у вересні того ж року 

прийняла рішення «визнати на території села румунську (молдовську) мову регіональною». 

За словами сільського голови, це було здійснено в першу чергу з метою полегшення 

ведення документації на рідній мові замість української5. 

Важливо, що вже на початку 1990-х представники національних меншин області 

підкреслювали потребу на поступовості реалізації мовної політики (перехід від російської 

до української) [1, с.184]. Між тим, якщо покоління, яке виховувалося у 1980-х роках та 

пізніше, має достатні мовні компетенції в українській, для старшої групи румун та 

молдован досить часто основним знаряддям комунікації поза межами своєї спільноти досі 

залишається російська. Мовні компетенції формується у школі. У місцях компактного 

проживання діти меншин обирають переважно школи з неукраїнською мовою навчання. У 

відповідь на вказані процеси, з огляду на потребу реформування освітньої галузі, 2017 року 

було прийнято новий Закон про освіту. Згідно нових положень, представникам 

національних меншин держава гарантує право здобувати дошкільну та початкову освіту 

державною мовою та мовою національної меншини. Час покаже, чи допоможуть 

нововведення учням шкіл з румунською мовою навчання. Йдеться про те, що у таких 

школах практично усі предмети ведуться рідною мовою. Як підкреслював П. Бурдьє, «…їх 

мовні навички абсолютно знецінюються на шкільному ринку та в усіх подібних соціальних 

ситуаціях» [11, с.170]. А значить, більшість з них мать проблеми із здаванням ЗНО, 

оскільки державні іспити здаються українською. Часто-густо виникають труднощі зі 

вступними іспитами до вузів. Варто відмітити, що додатково українсько-російський мовний 

поділ чудово простежується під час розмов з респондентами, коли їм пропонують до 

вибору мову спілкування. Покоління 80-90-х, незалежно від рівня освіти, обирає 

українську. Старші нарратори погоджуються на російську. 

Важливим аспектом мовних практик, беручи до уваги подібність румунської та 

молдовської мов, стосується «назви» мови. Соціолог Р. Шуль підкреслює, що назва та її 

прийняття конкретною групою надзвичайно важливе з огляду на два функції мови: 

комунікаційну (щоб розуміти людей) та символічну (ідентифікаційну), яка призводить до 

ідентифікації людини з конкретною мовою, а значить, втягує людину до спільноти [16, 

с.23]. «Використання або принаймні ідентифікація з мовою, яка має конкретну назву, 

формує приналежність до даного народу (етнічної групи), який, як правило, має таку ж 

назву, що й мова» [16, с.42]. 

Як приклади можна навести молдовську та румунську мову у Молдові, сербську та 

хорватську, або каталонську та валенсійську, або навіть бразильську як варіант 

португальської [16, с.42]6. 

«Румунська мова» – румунська ідентичність 

Аналіз наррацій румун можна розпочати з твердження, що всі без винятку респонденти без 

вагань вказували свою національність, незалежно від віку, соціального походження та місця 

проживання. Практично усі навчалися у румунських школах. Усі вживають румунську мову, за 

винятком робочих моментів, у спілкуванні з батьками та близькими. Усі є вихідцями з 

румунських сіл, хоча на момент розмови половина мешкала у Чернівцях або віддавна, або у 

зв’язку з навчанням. Практично усі підкреслюють, що перші свідомі рефлексії стосовно 

походження та національності відбувалися одночасно зі вступом до вищого навчального закладу. 

                                                 
1. Закон України про засади державної мовної політики від 03.07.2012 № 5029-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17 
5 Регіональне видання «Молодий Буковинець» у заголовку статті написало про прийняття саме  

молдавської, а не румунської мови. (Село на Буковині визнало молдавську мову регіональною 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molbuk.ua/chernovtsy_news/49937-selo-na-bukovin-

viznalo-moldavsku-movu-regonalnoyu.html 
6 Приклад сербо-хорватської мови є, мабуть, одним з найбільш близьким до румунсько-молдавського 

мовного спору. Детальніше див.: [12]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/49937-selo-na-bukovin-viznalo-moldavsku-movu-regonalnoyu.html
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/49937-selo-na-bukovin-viznalo-moldavsku-movu-regonalnoyu.html
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У позиції нарраторів це пов’язане з необхідністю використовувати українську 

(російську) мову не лише в кількісному аспекті, але й якісному. При цьому для декого з них 

дискомфорт у спілкуванні став поважним мотивом до вивчення української або російської 

мови (залежно від покоління). Контакт з іншими групами підштовхнув їх до рефлексії над 

власною культурою. «Відчувати себе румуном я почав ще в університеті, тому що 

побачив, що тут є багато українців, багато росіян, євреїв. Тому, я почав більше поважати 

свою національність. Ви спитаєте чому? Тому що почав відрізняти. Почув різницю між 

національностями» (Міну, румун, 21 рік). 

Схожі рефлексії у наступної респондентки. «Коли я вчилася, у російській школі мало 

дітей було, а в румунській багато. Так що було престижно туди ходити. А 

тепер...[українська мова, державна мова, усі мають знати державну мову, а тепер от я 

лічно, я румунка, поїхала в Румунію вчитися, приїхала назад, і я не хотіла такої долі своїй 

дитині, щоб вона по заграницях ходила. Я прийшла звідти і в кінці-кінців мала перевчитися 

українською. Я подумала так: якщо у мене будуть діти, вони підуть в українську школу, 

щоб вони поряд були, щоб вони нормально вивчили українську мову і могли вчитися далі в 

університеті чи де. Бо румунам нашим краще туди їхати, здобувати освіту, у Румунію, а 

через те що диплом треба буде переробляти, і роботу тут знайти, ніхто не хоче брати на 

роботу, ну хіба що знайомі є і захочуть тебе працевлаштувати, а так, ніхто не бере якщо 

у тебе є румунський диплом» (Жанна, румунка, 37 років). 

Дихотомія «я – вони» часто є визначальною на старті роздумів про свою етнічну 

приналежність. Як і інструментальне ставлення до української мови. «Поскольку я учился в 

школе с румынским языком обучения, для меня вопрос национальности вообще не стоял. Я 

учился параллельно в музыкальной школе в Черновцах, поэтому где-то на уровне второго 

класса мой уровень владения русским был достаточным, чтобы я не испытывал 

дискомфорт. Я почти сразу овладел языком, для меня это было предметом неких 

особенностей. Дискомфорт я начал испытывать чуть позже, уже в университете» 

(Сергій, румун, 49 років). «Я розумію, що є демократичні засади для розвитку меншин, але 

чого ви «наїжджаєте» тут, якщо потім перспективи нема, адже окрім нашого філфаку 

їм немає де вчитися. Мені часто дорікають, особливо з Карапчіва, є у нас таке село у 

Глибоцькому районі, «ти не румунка!». Я – румунка, я є представник румуномовного 

населення, але знаючи, що я живу у цій державі, перепробувавши усі ті проблеми, з якими 

стикаються діти, які закінчили школу, румуномовну, коли не знаєш, що таке кисень, що 

таке водень, очі витріщили…. Ви розумієте, кажу я їм, що це проблема. До мене 

приходять дівчата з Багринівки, які хочуть здавати історію в школі, Зовнішнє Незалежне 

Оцінювання. Я їм говорю, а вони мене не розуміють» (Катерина, румунка, 36). 

Дещо відрізняється на загальному тлі історія респондента з румунського села, 1937 

року народження. Будучи румуном, він пішов до молдовської начальної школи у 1945 році, 

що співпало з початком політики «молдованізації» румунського населення області. Що 

однак не вплинуло на його самоокреслення. «В детстве в селе я русский и украинский не 

слышал. Я и в училище пошел, т.к. там набирали молдовские группы, и принимали без 

экзаменов, иначе на украинском было бы трудно» (Дмитро, румун, 75). 

Допоміжним чинником у процесі формування уявлення про власну групу як категорії 

«ми» є відчуття спорідненості з молдовським етносом. Водночас респонденти вказують на 

відмінності. По-перше, це правопис молдован на базі кириличної системи (у попередній 

роки). По-друге, історичне минуле, тобто вплив Румунії або Молдови (у складі Радянського 

Союзу) на румун чи молоаван і відповідна політика влади. Румуни часто наголошують, що 

молдовська мова – діалект румунської. Звідси декларація, що молдовани – це етнічна група 

румунського етносу, а отже, вони мають право на діалект. Трактовки відмінностей між 

молдаванами та румунами іноді виходять поза «прості» пояснення лише діалектизмом та 

фонетичними особливостями. Нарратори з вищою освітою зазначають важливість 

подібності культур та системи цінностей. «На мою думку, молдавани відрізняються від 

румун лише у тому, що молоавани були під впливом більше Росії, вони під впливом кирилиці. 
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Колись я знаю була спільна держава, а потім відокремилася. І вони розмовляють, як це 

сказати, на діалекті» (Михайло, румун, 20 років). «Немає різниці між румунською та 

молдовською. Мови похожі. Ось окремі слова читають по-різному. Я считаю, що це єдиний 

народ. У них культура похожа, доля похожа, історія похожа. Просто молоавани считают 

себе окремою нацією, але я вважаю що вони однакові з румунами» (Міну, румун, 21 рік). 

У твердженнях представників еліт можна почути аргументи на користь відмінності між 

румунами та молдованами. Однак ця апеляція до молдаван, як політичної нації, швидше 

виключення з правил. «Чтобы сразу ответить на вопрос о моем отношении к 

национальности, есть ли молдовская и румынская нации, с точки зрения этноса, который 

живет на Буковине, скажу, что да, существует. Это связанно с самосознанием человека, 

каждый человек имеет право себя причислять к ней. Существует ли молдовская нация как 

политическая? Однозначно да, потому что существует молдовское государство. 

Являются ли румыны и молдаване разным этносом? На мой взгляд, нет, это один и тот 

же этнос, у которого есть разная самоидентификация, в зависимости от исторических и 

географических развитий, начиная с 19 века» (Сергій, румун, 49 років). 

«Я вважаю, що молдовани – це етнічна група, і я також є етнічною групою, але румун – 

це як національність. В кожній нації існують етнічні групи. Наприклад, серед українців є 

гуцули. Тому молдовани – це етнічна група. Їх треба поважати, треба визнати, що вони є 

етнічною групою. Проте вони не можуть мати своєї мови, тому що молдовська мова є 

діалектом. І чому румуномовне населення Новоселицького району вважає себе 

молдованами? Тому що їхня мова відрізняється від румунської, від класичної румунської. 

Так само як вона відрізняється від румунської мови в Румунії. … Не можна сказати, що їх 

система цінностей, свідомість відрізняється від румунської» (Міну, румун, 21). 

Аналізуючи наррації, насувається ще один висновок, який однак вимагає верифікації. 

Майже усі респонденти мають досвід поїздок до Румунії. Цілком логічно припустити, що 

сам факт приналежності до румунського етносу та знання мови є додатковим ресурсом на 

історичній Батьківщині. Однак респонденти неодноразово підкреслюють, що перші візити 

до Румунії супроводжувалися дискомфортом, невпевненістю у собі. По-перше, йдеться про 

мову, оскільки румунська мова у Румунії здається нарраторам дещо чужою, незрозумілою 

та занадто літературною. По-друге, можна зауважити відчутну дистанцію респондентів до 

історичної Батьківщини. В їхній інтерпретації це чужа країна, одночасно незнайома та 

цікава. А значить, можливо, сформований ще один кордон на лінії «ми» – «вони» між 

румунами, які проживають в Чернівецькій області, та румунами, які проживають в Румунії. 

«А: Ви бували лише у Сучаві в Румунії? Жанна: Ну не тільки. Нас по монастирях возили 

багато, там дуже гарно. Але жити там я би не могла! Я сама румунка, я не знаю чому 

так склалося, Але коли переїхала в Чернівці, я тут почала дихати. Це у мене заложене. Я 

там боялася. Вони нас називали «русайка». Чому нас там називають рускімі, а тут 

румунами? Чому румуни тут не хотять признаватися, що вони румуни? Молдованє 

дурные, румуни тоже дурні. Крістіна [дочка] каже: „Тільки попробуй сказати це. Ти 

знаєш стільки мов, ти можеш говорити і російською, і румунською, і українською???» 

(Жанна, румунка, 37 років). На користь припущення про кордони можна навести іншу 

цитату. «А: Ви хотіли би виїхати в Румунію? Міну: Що Ви маєте на увазі, на постійне 

місце проживання чи на навчання? Так, мені хотілось би подивитись цікаві місця. Але я би 

цим не обмежився, я хотів би подивитися багато чого у світі. Але я би не виїхав з України! 

Я трошки український націоналіст. Я народився тут, у мене всі друзі тут, і я прив’язую 

своє життя до України. я не розумію того, у світі багато питань навколо національних 

питань. Є розвинені країни світи, США, Франція. Тому коли в ці держави виступають 

представники інших національностей, чому вони не виступають за те, щоб розмовляти 

виключно своєю мовою? Бо має бути порядок. Я народився у Герцаївському районі, це 

найбільш румунський район в усій області. Звичайно у самій Герці живуть і румуни, є 

трошки російськомовного населення. Я навчився повністю румунською мовою. Але 
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практично з 11 років навчання у школі я використовував в основному українську. Я багато 

читав українською» (Міну, румун, 21 рік). 

Для пояснення цієї, здавалося би парадоксальної ситуації, потрібно верифікувати 

статистичні дані, які характеризують частоту та динаміку контактів буковинських румунів 

зі своїми земляками у Румунії. 

Молдовська ідентичність: мова, «назва мови» та кордон 

Дуже подібно до румун рефлексія щодо національної приналежності починається тоді, 

коли частішають контакти з українцями, зокрема під час навчання у технікумі чи вузі. «До 

того як я приїхала в місто вчитися, я говорила в основному на молдовський мові. Я живу на 

границі з Молдавією, я не румунка, я в основному молдованка в більшості. Я вчилась в 

молдовській школі, у нас усі предмети вчились на молдовській школі. Перед тим як 

поступити в училище в місті, я пішла на підготовку, десь 8 місяців, бо батьки боялись що 

я не поступлю, щоб не було акценту» (Мар’яна, молдаванка, 25 років). «Я молдованка! У 

нас була молдовська мова. У нас село молдовське. А потім різко перейшли на російську 

мову. Мені спочатку було важкувато, а потім привикла» (Стелла, молдованка, 38 років). 

«A: В Магале была только молдавская школа? Дмитро: Да, только молдавская. В то 

время украинский язык это была редкость. Я впервые услышал украинский язык от 

одногруппницы. Одна из них была из Черниговской области, по-моему, и они между собой 

разговаривали на украинском языке. В Черновцах украинский язык был редкость. Чаще 

можно было услышать еврейский. A: Сложно было перейти на русский? R: Крайне 

тяжело. Все предметы в школы изучались на молдавском языке. Хотя предмет ты 

можешь знать отлично, но если ты не знаешь язык, очень сложно потом выразится. 

Очень сложно мне было. Психологически это была большая травма. Первые два года было 

очень тяжело, это были общие предметы, химия» (Дмитро, молдован, 55 років). 

Пам’ятаючи наррації румун, у розповідях яких практично не має кордону у жодному 

значенні (хіба що у зв’язку з закордонним паспортом для перетину границі з ЄС), можна 

було припустити, що і молдовани не приділятимуть значення територіально-символічним 

поділам. Однак, як показує дослідження, молдовани часто підкреслюють значення 

транскордонного спілкування та покликаються на історичні перипетії, пов’язані з 

встановленням державного кордону між СРСР та Румунією. На перший план виходить не 

економічна, а швидше територіальна межа культури обох груп. Особливо виразно це 

проявляється у тих, хто походить з прикордонних із Молдовою сіл. У нарраціях помітний 

поділ: Новоселицький район – молдовський, Герцаївський – румунський, що зрештою 

віддзеркалює існуючу поселенську структуру області. «Новоселицький район – це 

молдовани. А румуни вже йдуть далі. Герцаївський район? Так, Герцаївський» (Стелла, 

молдованка, 38 років). «Дело в том, что в советское время, когда устанавливалась 

советская власть на Буковине, они исходили из принципа, что весь правый берег Прута 

был румынской национальности, а весь левый берег были молдаванами. И так оно и 

сохранилось. Хотя сегодня левый берег старается меняться на румынский. Потому что 

молдавской национальности как таковой и нет, она искусственная… Даже письменность 

на молдавском сделали. Хотя как таковой ее не было, шрифт итальянский, но молдавский 

язык – искусственный» (Дмитро, молдован, 55 років). 

У розмовах виразно помітно, що кордон у молдован не асоціюється з закритістю та 

непрозорістю. Зрештою, треба пам’ятати, що для поїздки з України до Молдови вистачить 

мати актуальний закордонний паспорт, у той момент як до недавнього часу в’їзд до Румунії 

обмежувався візовим режимом. Навіть маючи румунське чи молдовське походження, туди 

було не просто потрапити. А значить, і родинні та дружні зв’язки у Молдові підтримувати 

значно легше, а через них – мовні контакти. Не зупиняючись на відмінностях між мовами, 

нарратори часто просто констатують факт мовної різниці між румунською та молдовською. 

Пояснюючи, чому молдовську мову з Молдови розуміти легко, респонденти часто 

спираються на норми літературної/ не літературної мови. «Да, очень румынский 

отличается от молдавского. Ну…просто они разные. Произношение разное, например. 
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Вот например Волока, где румынской национальности, так они более культурно. 

«Севорбим», например, а молдаване говорят «граим». Но у нас тут, на Украине, все 

говорят как молдаване. А если послушать как говорят румыны с Румынии, это красиво, 

культурно. Я тоже могу так, но уже забыл» (Гарік, молдован, 41 рік). 

Додатково можна зауважити, що прагнучи підкреслити різницю між румунською та 

молдовською мовами, молдовани порівнюють її з українською та російською мовами. «Ось 

Ви відчуваєте різницю між російською та українською? Ось і я так» (Мар’яна, 

молдованка, 25 років). 

Для старшого покоління прикладом фонетичної відмінності між румунською та 

молдовською часто є телебачення. Однак з наррацій виникає, що мова телебачення як 

місцевих чернівецьких телепрограм (які орієнтуються на літературний румунський 

стандарт), так і продукту з Румунії, іноді є складна для розуміння. На противагу цьому 

респонденти обирають телевізійний продукт з Молдови, який вони вважають більш 

зрозумілим. Можна припустити, що тут справа не у літературних нормах мови. Ймовірно, 

молдовський продукт більше орієнтований на пострадянський контекст. «Телевидение надо 

смотреть постоянно для того чтобы понимать. Когда разговаривает диктор на 

румынском на телевидении, – это понятно. У него внятная дикция. А когда не диктор, 

когда местный язык, иногда не все понятно, другой акцент. И когда смотришь другие 

передачи, не новости, не так понятно… Ну и это телевидение местное румынское не 

очень качественное. Молдавское телевидение (Кишинев показывает) интереснее. Там есть 

программы интересные» (Дмитро, молдован, 55 років). «У Молдавії наприклад є села біля 

кордону, де люди оженились, вийшли заміж, і там і проживають. Ось коли вони дехто 

мого віку. І коли вони приїжджають до нас, я їх добре розумію. Хіба що одне-два слова, що 

можу перепитати, що це означає. А з румунами я так не спілкувалася, а ось по телевізору 

я майже половину слів не розумію, що вони означають» (Мар’яна, молдованка, 25 років). 

У світлі описаної ситуації важливо підкреслити, що не всі молдовани окреслювали 

молдовську як свою рідну, декларуючи натомість румунську. Паралельно з цим троє 

респондентів вагалися з національністю, коливаючись між молдовською та румунською. З 

них нарратори старшого віку або уникали самоокреслення, або використовували 

окреслення «молдовська мова» синонімічно з «румунська мова». «A: Сьогодні в паспортах 

немає графи «національність». Але якби її повернути, ким би Ви себе вписали? Дмитро: 

«Для меня это не играет никакой роли. Но если бы она нужна была, я бы вписал себя 

правильно исторически румын. A: Вам приходилось читать книги на румынском уже после 

окончания школы и института? Дмитро: Приходилось. У меня племянник и племянница 

ходят в румынскую школу, получается. А у нас была раньше молдавская, а потом 

румынская. Но теперь мне не очень легко читать на румынском. Выражаться легче на 

молдавском, а вот читать – на русском» (Дмитро, молдован, 55 років). 

Подвійність проявляється також крізь призму зміни стандартів правопису (латинка/ 

кирилиця). «A: У вашому селі є мішані сім’ї молдавсько-українські? R: Є. A: Як вони вибирають 

собі мову спілкування? Стелла: А там тільки румунська мова. A: А ця мова румунська чи 

молдавська? R: Зараз румунська. Зараз молдавської немає. Ось тоді була молдавська мова але 

російськими буквами. А зараз усе латинськими» (Стелла, молдованка, 38 років). 

Цікавими у цьому ряду є два приклади. Обидві нарраторки наполовину молдованки (по 

матері), наполовину українки (по батькові), обидві провели дитинство у молдовських селах. 

Перша співрозмовниця після переїзду до міста її батьків, які розмовляли між собою 

російською, пішла до російської школи. Декларуючи свою молдовську національність, вона 

признається, що іноді відчуває дискомфорт. Друга, яка закінчила сільську українську 

школу, в першу чергу називає себе українкою. «А: Кто ты по национальности? Наталія: 

Я молдаванка, но правильнее было бы сказать, что я румынка. Когда спрашивают, все 

зависит от того, ну как бы…. Вот многие говорят: престижнее быть кем? Русской или 

украинкой? А молдаване они как бы забиты, что ли. Вот не знаю, как сказать. Как нация 

они не были признаны. А румыны, они сейчас в Евросоюзе. Румыния была спокон веков 



Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

194 

более образованная, и нашим молдаванам было престижнее говорить, ты кто? A: В 

советское время тоже было такое разделение? Твоя мама тоже так считала? Наталія: 

Я не знаю почему, но было не очень престижно говорить, что ты молдаванка. Мама моя 

работала на комбинате, и до сих пор никто не знает, что она знает молдавский» (Наталія, 

молдаванка, 33 роки). «A: Хто ти по національності? Мар’яна: У мене мама молдованка, а 

тато українець. Я українка. Хоча я можу сказати, що я наполовину молдованочка. Але 

питання чи я би вийшла заміж за молдавана чи ні…. А: Чому? Ну як сказати… Але якщо за 

молдавана чи румуна їхнього, то так, може. Тому ще є різниця між їхніми та нашими. І 

може бути що там мені сподобається» (Mар’яна, молдованка, 25 років). 

Вживання двох назв для рідної мови можна трактувати як класичний прояв 

ситуативності мовного самовизначення, оскільки зовнішні обставини вимагають певного 

пристосування. В той же час з наррацій можна зробити інший висновок: респонденти 

усвідомлюють, що свою соціальну мобільність можна підвищити, лише оволодівши у 

добрій мірі державною мовою. У цьому процесі натомість є певна загроза асиміляційних 

процесів, відчуття того, що національний колорит може загубитися. Ось як передає свої 

враження один з нарраторів: «Я считаю, что сейчас в национальных школах немножко 

неправильная политика. Им каждый учитель должен преподавать на украинском. Учитель 

должен хотя бы раз в неделю проводит предмет на украинском языке. Человек должен 

иметь понятие о украинском, как звучит терминология на украинском языке. А то потом 

он попадает как будто заграницу. Общие вопросы и общение он знает, но специальные 

предметы – им крайне тяжело. Те, кто более настырные, они могут, а остальным 

тяжело. Это национальный вопрос. Так сделали в Молодии, в Чагре. Но в тех селах, где 

оставили национальный колорит, дети дома разговаривают на румынском. А в тех, 

других, молодежь сейчас разговаривает на украинском. И даже взрослые тоже 

разговаривают на украинском. Поэтому теряется национальный колорит. Поэтому это 

неправильно. А как лучше? Увеличить объём предметов на украинском языке? Это очень 

сложный вопрос. С одной стороны, хотят сохранить свой национальный характер, а с 

другой – жизненно необходимо увеличить количество предметов на украинском. Это 

палка о двух концах» (Дмитро, молдован, 55 років). 

Висновки. Приступаючи до вивчення етнічної ідентичності румун і молдован на 

Буковині, автор виходила з припущення, що ця ідентичність може, але не завжди спирається 

на мову. Прикладів однієї і другої ситуації є багато – від німців, для яких без сумніву 

німецька мова є ядром національної ідентичності, до ірландців, для більшості з яких 

ірландська мова відіграє явно символічну функцію, ніж комунікативну. Між тим, як показує 

представлений аналіз наррацій, справа румун і молдован на Буковині виглядає дещо інакше. 

У цьому контексті можна однозначно ствердити: якщо румуни однозначно і ясно вказують 

свою національну приналежність, серед молдован зустрічаються особи, які окреслюють себе 

румунами. Причини такої ситуації можна знайти у кількох моментах, і важливу роль у цьому 

процесі відіграє мова, при чому як рідна, так і українська або російська. 

Отже, стосовно румун можна припускати, що їх рідна мова – румунська – відіграє дві 

ролі одночасно: комунікаційну на рівні спілкування в етнічній спільноті та символічну в 

ситуації входження до слов’янського мовного простору. Адже на даному етапі з’являється 

відчуття «ми» по відношенню до своєї етнічної групи. У процесі рефлексії важливу роль 

відіграє емоційне відчуття кордону як поділу між румунами Буковини та історичною 

Батьківщиною. Можна припустити, що у групі формується виразна державна ідентичність. 

Це проявляється не лише в усвідомленні міцного зв’язку з локальною спільнотою, але й у 

констатації бажання не змінювати громадянства та не виїжджати жити за кордон, хоча б до 

Румунії. У свою чергу це лише підтверджує думку деяких політологів, що проблема 

масового отримання румунами України румунського громадянства була обумовлена не 

бажанням змінити державну ідентифікацію, а бажанням спростити перетин державного 

кордону з метою економічних зв’язків, безперешкодного пересування по Європі. З 

початком безвізового режиму з країнами ЄС ситуація, ймовірно, зміниться. Цей аспект 
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власне потребує особливої уваги в ході наступних емпіричних розвідок. Відтак роль 

адміністративного кордону, яка часто присутня у нараціях респондентів, може також 

змінитися. 

По-друге, як бачимо, наявна специфіка символічної ролі рідної мови. Йдеться про те, 

що навіть попри навчання у румунських школах, мовні стандарти румунської мови в 

Україні відрізняються від стандартів мови у самій Румунії. А отже, з’являється стресовий 

фактор при спілкуванні з земляками з Румунії. 

Треба однак пам’ятати, що політизація етнічних процесів у сучасній Україні, а також 

активність Румунії по відношенню до закордонних румун призводить до зміцнення етнічної 

ідентичності буковинських румун. В нарраціях це проявляється у підкресленні спорідненості, а 

навіть констатації того, що молдовани та румуни – це один етнос. Усе це тільки підтверджує: 

якщо Румунія у складі ЄС (що сприймається у громадській думці краю як однозначний успіх) і 

надалі буде показувати позитивну динаміку, почуття національного патріотизму румун 

зростатиме. При цьому, однак, спостерігається міжпоколінна відмінність у сприйнятті 

державної мови та усвідомлення необхідності її вивчення. Адже знання української (та 

російської) – перша умова до успіху та підвищення особистого соціального статусу для 

представника національної меншини. А значить, потрібно міняти точку зору і модифікувати 

стратегії поведінки в оточенні української соціально-культурної більшості. 

В цілому можна сказати, що кілька із зазначених вище аспектів стосується й молдован. 

Зокрема, йдеться про роль міжетнічних контактів та значення української (за умови 

попередньої мовної «ізоляції») у формуванні власної етнічної ідентичності. Втім, таке 

явище як використання різних назв для означення рідної мови – або молдовська, або 

румунська – спонукає до кількох важливих висновків. Як стверджує дослідник Роман 

Шуль, це свідчить про бажання підкреслити свою відмінність [16, с.42], що нерідко можна 

спостерігати серед окремих європейських народів. Це корелюється також із даними 

досліджень, проведених у Молдові, що серед молдовського населення країни національна 

самоідентифікація – питання складне, особливо на початку нульових [7]. Дебати навколо 

назви офіційної мови у Молдові досі не вщухають. Не даремно у грудні 2017 року уряд 

країни схвалив проект закону, згідно з яким державна мова називатиметься «румунська» 

замість «молдовська». При цьому президент країни виступає категорично проти даної 

ініціативи7. Без сумніву, у ХХ столітті молдовська та румунська культури розвивалися у 

різних геополітичних просторах, що вплинуло на подальшу ідентифікацію жителів обох 

країн. І цей процес триває і надалі [1, с.186]. А отже, щодо буковинських молдован можна 

сказати, що маємо справу зі своєрідною етнічною фрустрацію серед деяких з них. Її 

причини можна пов’язувати з проблемами у самій Молдові, а джерелом інформації про них 

у свою чергу є телебачення та особисті родинні і дружні, а також економічні контакти. 

Будучи пострадянської країною, Молдова часто асоціюється з державою, економічні та 

соціальні проблеми якої мало чим відрізняється від українських, а її привабливість як 

потенційного ринку праці та еміграції вкрай низька. Обсяг та глибину цього явища 

визначити складно, однак на цей аспект необхідно звернути увагу у подальших 

дослідженнях. Втім, якщо прийняти більш помірковану точку зору (а саме що у випадку 

молдован ми маємо справу з класичним прикладом тріади держава – національність – 

мова), цілком можливо, що у середньостроковій перспективі етнічна та мовна фрустрації 

буковинських молдован будуть зведені до нуля. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 У Молдові офіційною мовою замість молдовської може стати румунська [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.unian.ua/world/2297689-u-moldovi-ofitsiynoyu-movoyu-zamist-moldovskoji-moje-stati-

rumunska.html 

https://www.unian.ua/world/2297689-u-moldovi-ofitsiynoyu-movoyu-zamist-moldovskoji-moje-stati-rumunska.html
https://www.unian.ua/world/2297689-u-moldovi-ofitsiynoyu-movoyu-zamist-moldovskoji-moje-stati-rumunska.html
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Kateryna Shestakova 

“Naming of language” and its role in the process of ethnic identification: 

sociological approach 

 

Contemporary nation-state countries often have profound regional dissimilarities and that is 

frequently related to their multi-ethnicity. Mutual penetration of cultures is also characteristic of 

Ukraine. According to the census in 2001, 75% of the Ukrainians, 12% of the Romanians and 7, 

3% of the Moldovians live in Chernivtsi region, as well as the Russians, Poles, Jews and others. 

This region is similar to other areas in Eastern Europe – an intricate history, various models of 

interethnic relations on the micro level. 

The dynamics of social interactions and its dependence on the context raise numerous 

questions among researchers. For instance, what is ethnic identity of Romanians and Moldovians 

based on: the language, elements of culture, tradition? Due to presented context, such research 

questions can be formulated: what role does the language play in terms of ethnic identity of 

Moldovians and Romanians in the situation of a significant similarity of their languages and 

cultures? And whether the mother tongue can be treated as a tool of communication and identity? 

There exist very important aspects of linguistic practices that concern/ deal with the “naming” 

due to the similarity of the both Moldovian and Romanian languages. Name and its acceptance by 

a specific group is very crucial because of two functions of a language: communicational and 

symbolic (identification). 

According to the research, ethnic identity of Romanians and Moldovians can be based on a 

language. One should look for quite believable reasons for dichotomy in the processes related to 

politics of the three countries, both in terms of the mother tongue, either the Ukrainian or Russian 

languages. So, it can be assumed that among Romanians, their mother tongue (Romanian) plays 

two roles simultaneously: communicational, on the level of intercommunication within their ethnic 

community, and symbolic, in the situation of entering linguistic field to Slavonic. While forming 

the ethnic identity of Romanians, mother tongue carries out two functions simultaneously – 

communicational and symbolic. The use of two names of mother tongue (Moldovian and 

Romanian) can be noticed among Moldovians, which indicates that language functions are a 

crucial tool to demonstrate dissimilarity. It corresponds to the statement that Romanian and 

Moldovian cultures have both developed in various geopolitical scenes, that influenced the 

shaping of ethnic identity of both groups. 

Keywords: ethnic identity, Romanians/ Moldovians, Moldovian language, Romanian 

language, language practices, linguistic competences, the name of language, politicization of 

ethnic processes. 
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CONCEPTUALIZATION OF TOTALITARISM PHENOMENON: 

MAIN APPROACHES AND INTERPRETATION 

 

The article analyzes the main theoretical and methodological approaches to the definition of 

the concept of totalitarianism. The following manifestations are defined: totalitarianism as a 

political regime, which denotes receptions, means and methods of exercising power; as a 

historical form of the social existence of certain states in certain periods of the twentieth century; 

as a type of political consciousness, culture and behavior. The application of the political and 

cultural approach to the study of the phenomenon of totalitarianism was substantiated, which 

allowed to determine the influence of the latter's features on the formation of the basic elements of 

political culture, political consciousness. It is argued that the use of a politico-cultural approach 

allows for the integration of other approaches and enriches scientific knowledge, heuristic 

possibilities of research issues. 

Keywords: totalitarianism, political regime, political consciousness, political culture, 

ideology, state, political behavior, conformism. 

 

Degree of development and problem statement. The genesis of the concept of 

totalitarianism in Western social sciences dates back to the 1930s-mid-1950’s. It is worth noting 

that at the beginning of the problem of totalitarianism, mainly emigrants from Russia (M. 

Berdyaev, P. Struve, G. Fedotov) or Germany (F. Borkenau, etc.). Because of the narrowness of 

the source base, people who were not in a totalitarian environment could hardly understand how 

the Soviet or fascist economy, political and social systems were capable of functioning. 

The purpose of our scientific research is to analyze the process of conceptualization of 

totalitarianism and the tendencies of its reflection in the modern political and cultural space. 

Conceptualization of the phenomenon of totalitarianism in foreign political science has 

opened a new field of research for fundamental studies of political, cultural and ideological issues 

undertaken by G. Almond, T. Adorno, H. Arendt, R. Aron, S. Berstein, Zb. Brzezinski, F. Borkenau, 

M. Jilas, K. Deutsch, A. Іnkeles, R. Lowenthal, C. Milgram, J. Moore, K. Popper, T. Rigby, R. Tucker, 

F. von Hayek, K. Friedrich, L. Shapiro and others. 

Presenting main material. In the 1930’s, attempts at purely psychological conceptualization 

of the issues of totalitarianism were made in the West. In particular, the mechanisms of conformal 

behavior, the analysis of the prerequisites for the emergence of new types of dictatorships in 

connection with the processes of modernization were proposed by W. Reich and E. Fromm, who 

actually acted as the founder of the psychological or psychosocial interpretation of totalitarianism. 

His main idea was that without taking into account the psychological aspects of human behavior 

and, more broadly, the life of society, it is impossible to adequately understand modern political 

processes, in particular, the process of becoming a Nazi regime in Germany. 

According to E. Haines, fascism (characterized by the lack of personal freedom, legal tyranny, 

cult of leader and violence) emerged as a result of all the previous development of European 

civilization of the new time, which literally provoked the emergence of neurotic reactions and 

mental pathologies, which determined the emergence of so-called unproductive human 

orientations [23, p. 219]. Among them - a peculiar syndrome of escape from freedom, this found a 

vivid manifestation in the totalitarian movements of the first half of the XX century. However, the 

weakest place of this concept was its excessive one-sidedness and obvious reductionism. 
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Nevertheless, such an argument was the impetus for the development of so-called sociological 

research of authoritarian personality, which is reflected in the writings of T. Adorno [10]. 

A distinctive feature of the research of the 1930’s was the attempts to identify the structural 

and functional community of totalitarian dictatorships on the basis of a comparative study of 

fascism, Nazism and communism. The most popular among them was the study of F. Borkenau, 

which in many respects reproduced the thesis K. Hayes, according to which totalitarianism was 

regarded as «an uprising against the whole historical civilization of the West» [7, p. 94]. The main 

core of the study was that in spite of the obvious, at first glance, differences in the origin and 

professed ideologies, totalitarian regimes (for example, in Germany and the USSR) are essentially 

monotonous. They are based on the denial of liberal democracy in the field of politics and free 

market relations in the economy. The totalitarian regime in both the Nazi and communist 

hypostases is undoubtedly despotic autocracy. That is why the two regimes are particularly similar 

in the political sphere, the basic rule of which is the principle of fuehrership and advanced to the 

forefront of the concept of leadership - the unlimited dominance of the leader and his led party 

over all spheres of life of the state and society [37]. 

At the same time, F. Borkenau emphasized the degree of state interference in economic life as 

an important, if not decisive, indicator of totalitarianism. As a result, communism was declared 

«the purest and most logical form of totalitarianism», while it was noted that «there is practically 

no difference in principles between Nazi Germany and Bolshevik Russia, although there is no 

doubt a difference in the degree of their realization» [5, p. 14]. 

If Russian researchers were involved in the analysis of totalitarianism in the 1920s-1930s, 

then the most fruitful period of socio-philosophical comprehension of this political, economic, and 

the like. the phenomenon in the West fell for the years of the Second World War. The most 

striking figures of this period are undoubtedly F. von Hayek and K. Popper, whose works «The 

Road to Slavery» and «Open Society and its Enemies» are considered the classic of Western 

totalitarianism. However, an essential disadvantage of this conceptualization of the problem was 

the artificial dichotomization and opposition of the «open» and «closed» societies. Such an 

interpretation left many possibilities for various interpretations of totalitarianism as one of the 

historical forms of despotism - from Marxist schemes that interpreted totalitarianism as an option 

for the Asian method of production (K. Wittfogel, «Eastern Despotism»), to functionalist, which 

equated it with the autocracy (J. B. Moore etc.). 

F. A. Hayek focused mainly on the economic and related ethical problems of a modern 

capitalist society, as well as on options for solving these issues within the framework of a 

totalitarian state. He linked the genius of totalitarianism with anti-liberal (first of all, socialist) 

political movements of the late XIX - early XX centuries, who denied the absolute value of the 

human personality and regarded man as a moment in the movement for a certain collective 

purpose. According to F. Hayek «the flourishing of fascism and Nazism was not a reaction to the 

socialist tendencies of the previous period, but is an inevitable continuation and development of 

these trends» [9, p. 12]. He referred to the basic principles of totalitarianism: absolute economic 

and political centralization; subjectivism and voluntarism in making managerial decisions, based 

on political motivation; policy nature of economic management. 

The definitive definition of totalitarianism is not given in the well-known study of K. 

Popper’s «Open Society and its Enemies». The fact is that in the preface to his work, K. Popper 

axiomatically states that «European civilization «open society», which frees the critical abilities of 

a person) was born on the basis of historical data only recently - in Athens at the time of Pericles. 

Its appearance was due to a profound transformation of tribal or «closed society» [8, p. 29]. In 

addition, the author argues that the modern so-called totalitarianism belongs to a tradition that is as 

old or as young as our own civilization itself. 

The notion of a totalitarian dictatorship as an analogue of the ancient despotic regimes was 

substantially altered by H. Arendt in her most famous work «The Sources of Totalitarianism» [2; 

12]. Totalitarianism in the interpretation of H. Arendt appeared as a by-product of the European 
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thinkers described by the constellation (from H. Ortega-i-Gasset to M. Berdyaev) «mass 

rebellion» and their active invasion of politics. 

H. Arendt, through a combination of socio-psychological and socio-political methods within the 

framework of a single narrative design, managed to find a link between a totalitarian organization and an 

unstructured human mass. It turned out to be a totalitarian movement inspired by an ideology that is 

more likely to affect the instincts thrown out of the horizons of human life than on its mind. 

According to H. Arendt, the uniqueness of the totalitarian regime was, in spite of all the 

horrors of concentration camps and openly demonstrated disregard for formal law, he enjoyed 

extensive support for atomic masses. In this connection, H. Arendt singled out a special type of 

iniquity inherent in totalitarian regimes. The point here is not that, as L. Shapiro pointed out, the 

total lawlessness of this regime is trying to disguise under the guise of constitutionalism. Just a 

totalitarian regime does not attach importance to the formal legality [39, p. 24]. However, the 

paradox lies in the fact that at the same time it is not completely arbitrary. As H. Arendt noted, 

«the totalitarian regime only freely rejects all positive laws that they are, at best, derived from the 

universal laws of Nature or History, whose observance of iron is the basis of totalitarian ideology 

and is almost the main meaning of the existence of a totalitarian state» [12, p. 22]. H. Arendt noted 

the amazing ability of the totalitarian regime to reject the previously proclaimed obligations, to 

oblivion of party programs stems from this ability of totalitarian ideology to concentrate all the 

thoughts of their followers on the tasks of the millennial significance. Mass indoctrination turns 

them into blind instruments of history or fate, whose activities (which they would not commit 

terrible crimes) are under the cover of immutable laws, whether laws of class or racial struggle. 

H. Arendt first accentuated on yet another feature of the totalitarian system - a fundamentally 

new correlation of concepts in the dichotomous bond of the party-state. If, in the traditional 

autocracy or authoritarian regime, the main instrument of political domination is the state that acts 

as the nucleus of the political system, then totalitarianism in this respect is a kind of exception. 

The state loses a significant share of its own importance, because it is used by the party only as an 

external facade, first of all, for the representation in the external non-totalitarian world. And 

behind this facade there are real values - the party and the repressive organs. Moreover, the role of 

secret police goes far beyond maintaining the status quo in traditional despotisms. It becomes an 

important, if not decisive, tool in the revolutionary process of creating a «new man» and building 

a new social order. And the significance of all-pervading party superstructures, their functional 

load and real power are left far behind by state institutions [15]. That is precisely why it is fairly 

legitimate to talk about totalitarian systems about the domination of the party in the bundle of the 

party-state and even about the absorption by the party of state institutions. 

However, the research fails on the schematic design of the features of the source base, which 

was based on the scheme with the leader and the totalitarian movement in the center of events. But 

the debate about how from time to time can be considered a regime of totalitarian USSR was 

actively conducted in subsequent years [21, p. 295; 43; 46-48] and there was no consensus. 

The study of A. Inkeles was an example of an attempt at a comprehensive analysis that 

combines the foundations of functionalist and behaviorist approaches. The main themes of his 

research devoted to the problems of totalitarianism were the problems of becoming a 

psychological type of totalitarian personality, as well as the role and function of ideology. 

According to A. Inkeles, the system-forming factor in the process of formation and development 

of the totalitarian regime is the «mystical abstract goal», which forms the core of a totalitarian 

ideology, whose service becomes the fate of not only the masses of the population, but also the 

totalitarian leader. Thus, a totalitarian one can not be considered any dictator, but only one who is 

sure that he has discovered a certain inherent law of social development («the inherent law of 

social development ... mastering which is considered by them as an imperative, which dictates a 

certain set actions on his part and at the same time serves as a guarantee of «correctness» of these 

actions»), who are guided in their actions by «a specific higher purpose» [26, p. 88]. A state in this 

case is considered by the dictator only as a means to achieve this goal. 
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The advantages of the proposed model by A. Inkeles are convincing, but their apparent 

shortcomings were later no less apparent. First, the author paid enough attention to the 

psychoanalytic conceptualization of the problem. Hence the appearance of the main features of 

totalitarian social organization of explicitly social and even socio-psychological but rather 

individual (and generally quite controversial) features, such as the sublimation of sexual disorders 

leaders in samples of political activity [22, p. 101]. Secondly, after 1953, the «crisis of 

inheritance» and the disappearance of the political arena of the figure of a totalitarian leader 

dissolved the axis that made the model proposed by A. Inkeles functional. As a result, the model 

has lost its inherent internal logic, which is also closely linked into a single unit of such 

components as ideology, leader, subordination, and totalitarian terror, mass. 

С. Friedrich and Zb. Brzezinski continued the formation of the concept of totalitarianism in 

the mid-1950’s. Brzezinski, who conceptualized totalitarianism as a political phenomenon, is 

inextricably linked with the European civilization of modern times. The preconditions for the 

formation of totalitarian dictatorships also included the emergence of such a lever of influence on 

socio-political and social development, as political parties, such an instrument of 

institutionalization of political interests and speculative theoretical constructs, as ideology, and 

such kind of political domination as charismatic leadership. 

Zb. Brzezinski states that «The purpose of the totalitarian revolution is to disperse existing 

social units and to replace the plurality of social groups with a homogeneous and unanimous 

society, set up by the patterns of totalitarian ideology. The power of the totalitarian regime is 

based not on the shaky balance of the existing social forces, but on the revolutionary pressure of 

its fanatical supporters who ... mobilize the masses with promises (appeal) of a better future or by 

force» [4, p. 84]. As the basic characteristics inherent in all totalitarian dictatorships, the authors 

highlighted: 1. Ideology covering all vital aspects of human existence and which is supposedly 

respected by the entire population; this ideology is focused on a certain perfect final state of 

society. 2. A single mass party led by one man whose core is an indivisible ideology; a party that 

either stands above a bureaucratic state organization or is inextricably linked with it. 3. The system 

of terrorist police control, which supports the party and simultaneously oversees it in the interests 

of its leaders, systematically using modern science and, in particular, psychology. 4. 

Technologically conditioned and full control of the party over mass communication. 5. Similar, 

almost complete, control over effective means of armed struggle. 6. Centralized control and 

management of the entire economy through bureaucratic coordination of its previously 

independent components, as a rule, extends to most other non-governmental organizations and 

groups [21, pp. 9-10]. Moreover, according to the authors, only a combination of the whole set of 

above-mentioned features allowed to characterize one or another dictatorship as a totalitarian one. 

In general, the emergence of syndrome from 6 points (six-point syndrome) has become a 

significant step forward in the formation of the concept of totalitarianism. C. Friedrich, who 

formulated 5 out of 6 of these points in 1953, managed to formalize what dozens of researchers 

have unsuccessfully debated over the previous quarter century. 

At the same time, the rather high degree of generalization and undeveloped by the mid-1950’s 

categorical apparatus operated by the authors made the syndrome somewhat vulnerable to 

criticism. A wave of critical remarks has caused its descriptive excess. Among the critics of the 

descriptive nature of the syndrome was (oddly enough) and co-author of the study Zb. Brzezinski, 

who in 1956 proposed the actual definition of the essence of totalitarianism [18, p. 168], the final 

version of which was as follows: «Totalitarianism is a system in which technically advanced 

instruments of political power, without any restrictions, have centralized leadership of the elite 

movement the purpose of which is the implementation of a totalitarian social revolution, which 

includes the change of people themselves on the basis of arbitrary ideological assumptions 

propagated by the authorities, in an atmosphere of forcibly supported unanimity of the entire 

population». Finally, the authors could not make, on the basis of their own conception, any 

predictions about the development of totalitarian states in terms of strengthening or, conversely, 

democratization of the regime. 
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Already the second half of the 1950’s was marked by the emergence of more expressive 

forecasts of the development of totalitarian regimes, primarily in the USSR. J. B. Moore, who 

pointed out the combination of three foundations in the Soviet regime - traditional, rational and 

terrorist, noted that «the regime over time should become more and more traditional and rational» 

[31, p. 447]. Traditional in the sense of some return to the national and cultural heritage that was 

belittled by that time, and because of the tendency towards bureaucratization and inherent in all 

industrial societies to maximize profits and make managerial decisions (which have undergone a 

technical examination and are not voluntarist), the immanent desire to produce as much as 

possible more and as cheaply as possible, while paying less attention to ideology. 

One of the new definitions of totalitarianism was proposed by R. Aron. A well-known French 

researcher, noting that, like all social phenomena, the phenomenon of totalitarianism, depending 

on the viewpoint of an observer, may receive the most varied definitions, but pointed out five of 

its main features: 1) the monopoly right of one party to political activity; 2) an ideology that 

obtains the status of a single authority, and in the future - an official state truth; 3) the use of all 

means of persuasion from force influence to indoctrination with the help of mass media, which are 

under negligent control, to spread this ideology; 4) subordination to the state of most varieties of 

economic and professional activities; 5) politicization and ideologization of all spheres of human 

life and all its violations and, as a final chord, terror, both police and ideological [3, p. 230-231]. 

In 1968, the «Encyclopedia of Social Sciences» appeared the definition of the famous 

American researcher H. Spiro, which was no less descriptive than Friedrich’s syndrome. To the 

defining features of totalitarianism H. Spiro referred: 1) the attachment to one, positively 

formulated goal (industrialization, racial domination, etc.); 2) unpredictability and uncertainty 

arising from permanent procedural fluctuations; 3) widespread use of organized violence by 

military or paramilitary forces and secret police; 4) efforts to subordinate or eliminate 

organizations or associations unrepresentative to the regime; 5) the desire to achieve universal 

participation of the population in public organizations, united for the sole purpose; 6) the 

universalization of the goal in the direction of change of all mankind in the image and likeness of 

the totalitarian system itself [41, p. 108]. 

It is worth not neglecting L. Shapiro’s contribution to the development of the problem of 

totalitarianism, which consisted of a clear differentiation between the «main features» and 

«pillars» of totalitarianism. To the list of main features L. Shapiro proposed the presence of a 

leader (leader); subordination to him lawful order; control over personal morals; permanent 

mobilization of citizens; legitimacy, based on mass support [39, p. 18], while the ideology, the 

party and the administrative mechanism of the state served as support for the regime. However, 

the reasons for such differentiation were not completely clarified by the author. 

Finally, another well-known definition of totalitarianism was given by J. Linz, which resulted in the 

distinction between totalitarian regimes and authoritarian ones. According to Linz, authoritarian regimes 

were based on limited pluralism and apathy of the masses of the population [29, p. 191]. 

Studies in the general theory of systems, W. Cannon and L. Bertalanffy, had a tremendous 

influence on T. Parsons and a number of other representatives of theoretical sociology, and then 

indirectly on G. Almond, D. Easton, W. Mitchell and a whole number of other well-known 

American political scientists. Using the methodology of systematic research in political science 

has opened new opportunities in terms of compatibility of research results, analysis of political 

structures and processes in different countries of the world. 

From the point of view of the supporters of this concept, the political system is an ordered set of 

interactions, politically interacting roles and functions. Thus, D. Easton emphasized that in a broad 

sense, the study of political life, in contrast to the economic, religious and other aspects of society, can 

only make sense if the object of study is a set of interactions from individual individuals or organized 

groups. It is «interactions that act as the basic element of analysis» [20, p. 49]. 

Entropic tendencies of such systems, discovered by the father of cybernetics N. Wiener, for a long 

time did not make themselves known about totalitarian political systems, which prompted Western 

authors to improve the methods of modeling. The emphasis was placed on the structure and direction 
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of information flows, the intensity of political communication and the scale of information exchange 

[27, 35, 42]. But in this case, the authors had to admit the limited methodology of systematic research 

and return to the analysis of political structures and the mechanism for the adoption of political 

decisions. Particularly important was the aspect of studying the mechanism of «delay» in the adoption 

of certain decisions inherent in any political system and one that is particularly strong in the conditions 

of strict centralization, inherent in totalitarianism. 

K. Deutsch, proceeding from the theory of games and cybernetic methods, emphasized that in 

conditions of continuous growth of information flows it is technically impossible to carry out 

more or less effective management of a single center and predicted the inevitability of changes in 

the system in the near future. Moreover, the nature of the changes in the system was in direct 

dependence on the degree of its adaptability and could acquire forms of redistribution of power 

resources and powers, with emphasis on decentralization or the inevitable collapse of the 

totalitarian system, «which has no immunity against decay and disintegration» [19, p. 115]. 

In the framework of the psychological approach, ideas developed in Freudian and behavioral 

schools were proposed in the 1930’s. The focus of the socio-psychological and political science 

concepts bordering on them remained the problem of motivating the activity of both an individual 

and large masses of people. In particular, the search for «unproductive orientations» of the human 

person (E. Fromm, N. Leites, etc.) or syndromes («syndrome of swaddling» / swaddling syndrome 

of J. Gorer) remained popular. After the Second World War was replaced by the Cold War, 

attempts were made to use the methods of psycho-cultural analysis (in fact, the analysis of culture 

always remained only an appendix to the methods of psychoanalysis) to penetrate the particular 

style of thinking and behavior of the representatives of the Soviet communist elite. 

Representatives of this area of research came to the conclusion that the basis of all inherent 

«Russian» national-psychological peculiarities is the practice of babbling babies. The procedure of 

wrapping in the diapers in childhood inflicted so profound mental trauma on each Russian and, at 

the same time, accustomed to violence against the personality that, as they matured, they showed 

signs of almost limitless tolerance, which alternated with flashes of an absolutely unbridled anger 

directed, as a rule, directly against the annoying obstacles, and not against who is behind it [13, p. 

12]. Such explanations, for example, of aggressiveness of the policy of the Soviet Union through 

the prism of this «syndrome of swaddling» were perceived as too general. 

Somewhat further on this issue were separate representatives of the so-called schools of «ego-

psychology». Continuing the tradition of psychologization social and historical processes, they argued 

the need to study societal and political phenomena (such as totalitarianism) from the point of view of 

the influence on the psychology of the individual and the public consciousness of behavior patterns 

and modes of action that prevail in a particular culture [24, 25; 34; 36; 40]. Then, the basis of 

totalitarianism began to see the loss of «wholeness» as a separate human person and society in general, 

inspired, for example, by the scale and pace of technological change, as well as the identity crisis, 

which largely provided the influence of totalitarian ideology and contributed to mass indoctrination 

population [17, p. 26]. One of the significant results of this kind of research is the widespread 

dissemination of ideas about the causal connection of the structure of the family, the structure of the 

character (individual, national and / or social), the peculiarities of the historical and cultural heritage of 

certain ethnic groups with the emergence of the phenomenon of totalitarianism. 

At the same time, in the 1950s-1960’s, extrapolation of the results of laboratory experiments 

(S. Milgram, S. Asch) and field studies (T. Adorno, E. Shils) on the process of studying complex 

socio-political phenomena became widespread. In particular, S. Milgram, who examined the 

mechanisms of subordination of man to absurd and even frankly criminal indications endowed 

with a certain status capital or authority of a person, became widely popular in the field of 

studying mass psychology [32, pp. 189-205]. In addition, particular attention was paid to the 

mechanisms of conformal behavior as a result of experiments S. Asch, who studied the effect of 

the influence of group pressure on isolated individual. The behavior of the latter in this case, as a 

rule, acquired the rice extreme conformism in relation to collective requirements [44, pp. 66-69]. 

The big problem here remains the answer to the question, under what conditions the «authoritarian 
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person» manifests its destructive potential, and in which it is limited to «automating the 

conformism». In addition, it is not entirely clear what role the authoritarian type of personality 

dominates over the peculiarities of the functioning of one or another political system. 

The non-Marxist variant of the historical paradigm was developed in his writings by J. B. 

Moore, who tried to find totalitarian signs in the form of pre-industrial societies. The essence of 

totalitarianism, according to J. B. Moore, was «unsuccessful attempts to place under the central 

control all manifestations of human activity and the very thinking in order to achieve the total 

transformation of human behavior in the direction of some, supposedly high, purpose» [31, p. 36]. 

The difference between totalitarianism and autocracy here was still barely noticeable (which was 

well understood by J. B. Moore). He developed the concept of two types of totalitarianism 

(centralized and decentralized or popular). Centralized totalitarianism is established, first of all, as 

a result of the action of cohesive elite and involves a complex hierarchical social stratification and 

bureaucratization of society. Decentralized or popular implies a «decentralized or diffuse system 

of repression, which is readily perceived by the majority of the population» [31, p. 229], and less 

control by the central government of spontaneous repressions at the local level. Following H. 

Arendt J. B. Moore considered the first sign of the coming totalitarian dictatorship to collapse and 

collapse of the old social order. 

Sociogenetical interpretations of the phenomenon of totalitarianism focused on the problems of 

the formation and development of totalitarian states. The actual design of this direction took place in 

the 1960’s, when elements of a concrete historical approach to the study of the formation of totalitarian 

regimes were merged with separate provisions of the theory of modernization. Its main feature was the 

recognition of the decisive influence of existing state, political and intellectual traditions on the 

formation of totalitarian systems in such countries as, for example, Germany and the USSR. In 

Germany, the preconditions of totalitarianism attributed a greater, compared with other European 

countries, the degree of authoritarianism of the political regime, the inherent high discipline of the 

Germans, their propensity to anti-Semitism, racism and chauvinism, with the imposition of these 

features on the highest level of industrial development and elements of the modern liberal-democratic 

political systems [16, p. 18]. In the USSR, prerogative of autocracy or, in an updated version, the 

police state, the intellectual tradition of avtarchicity, expansionism, Pan-Slavism and the great-power, 

was mixed in the specific type of messianism and archetypes of thought raised by the Orthodox 

Church [45, p. 43]. And all this against the backdrop of economic backwardness, incompleteness of 

agrarian transformations and the industrial revolution. 

This approach has both positive sides and obvious drawbacks. First of all, he perfectly 

illustrated the complexity and ambiguity of the phenomenon of totalitarianism, once again 

demonstrating the close, inextricable link between the political sphere and the field of culture, 

social consciousness, and the peculiarities of the mentality, and not simply with the totality of 

social and political institutions of one or another country. But at the same time, the seizure of a 

special development in the USSR and Germany often began to harm the general, the similarity 

that undoubtedly existed between the political systems that were formed in these states. 

The political and cultural approach to studying the issues of totalitarianism owes its spread to the 

development of comparative studies and the emergence of a series of works on comparative 

communism. However, the first implications of this approach to the conceptualization of the 

totalitarian system were made already in the mid-1850’s. In his early works, G. Almond singled out 

totalitarianism as a special type of contemporary political culture, along with Anglo-American and 

continental-European. The Anglo-American type acted as an obvious example of modern 

homogeneous and secular political culture. To her main characteristics G. Almond attributed: 1) a high 

degree of differentiation of roles; 2) the organization and bureaucratization inherent in it; 3) the 

stability of functions and role structures; 4) diffusion of power and influence in the political system. 

Continental-European type was considered as an example of so-called fragmented political 

culture, the distinctive feature of which was the presence of rather autonomous and even 

antagonistic in some parameters of political subcultures and the interchangeability of roles (for 

example, the state bureaucracy is capable of assuming legislative functions). As for totalitarian 
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political cultures, like the Anglo-American ones, they were homogeneous, but this homogeneity 

was of an artificial nature, and the role structure was marked by the dominance of roles associated 

with coercion and functional instability of power roles [11, p. 157]. 

At the same time, further analysis of political systems in the countries of the «socialist camp» 

clearly demonstrated significant differences in the types of political leadership, the peculiarities of 

the functioning of the various communist regimes, while preserving a certain set of common 

features that would qualify them as totalitarian [14; 33]. 

Returning to the theoretical aspects of political and cultural analysis, it should be noted that the 

politico-cultural approach, in contrast to the sociogenetic, did not postulate the existence of some 

unchanging archetypes of thinking and behavioral patterns, although it noted the existence of relatively 

stable cognitive, affective representations and judgmental judgments as regards political system, 

political process and political actors. The essence of the politico-cultural approach to the problem was 

the study of the process of transformation of political culture, and based on fully verified data on the 

political behavior of individuals within a particular community. Thus, the politico-cultural approach 

was an attempt to integrate the achievements of the psycho-cultural and sociogenetic directions, 

avoiding the inherent disadvantages - the obvious subjectivity of the psychological method and static, 

fatalism, inherent in sociogenetic interpretations of the phenomenon of totalitarianism. 

Proponents of this approach tried to combine the study of formal and informal components of 

political systems, dominant ideology with the analysis of national political psychology and 

patterns of political behavior inherent in certain countries. Actually, the very fact of the stability of 

certain nationally determined models of political behavior and political orientations, even in 

conditions of massive indoctrination in various communist countries, was perceived by adherents 

of the political and cultural approach as a vivid testimony to the theoretical capacity and practical 

significance of the concept [11, p. 157-158; 49]. The main disadvantage of the politico-cultural 

approach was that most of its supporters tried to reconstruct in a sufficiently arbitrary form a 

certain basic version of Russian political culture. 

The modernization approach has become widespread in the West during the heyday of the 

modernization theory (for example, R. Amann, A. Brown, E. R. Burroughs, R. Lowenthal, R. 

Sarty, J. Armstrong, J. Kautsky, A. Gregor and others). The influence of socio-economic 

modernization on the evolution of the totalitarian regime was at the center of attention of R. 

Lowenthal and A. Gregor, each of them (in the cases of the USSR and Italy) considered the 

totalitarian regime as «a kind of dictatorship of development». In particular, R. Lowenthal noted 

that the communist revolutions are the specifics of underdeveloped countries whose traditional 

pre-capitalist order felt the influence of foreign capital, but where there was a lack of prerequisites 

for the general growth of the capitalist economy and where institutional barriers to social and 

political modernization of the country were very high. In these circumstances, the appeal to 

utopian purposes ensures the legitimization of the power of the Communists [28, pp. 33-34]. 

For the declared ultimate goal, it was necessary to create a «new man» free from egoism and other 

features of the capitalist and generally class society, while for the earliest economic development, the 

need for an educated and mobile «economic person», that is, the type of person created by modern 

industrial society, a person who pursues his own interests [28, p. 37]. This conflict of strategies leads to a 

collision of economic and ideological goals initiates the struggle between the faction of «communist 

fundamentalists» and the new generation of young technocrats and, in the end, undermines the total unity 

of the party, the state and the masses of the population based on ideology based on ideology. 

In the framework of the concept of bureaucratization of Soviet society, foreign researchers 

described the Soviet system as «a complex bureaucracy, similar in structure and functions to giant 

corporations, government organizations and similar institutions in the West» [30, p. 190; 38, p. 

467]. Unlike the classical totalitarian, the bureaucratic model can be correlated with a longer 

period of stable existence within a stable system. In such an interpretation, the bureaucratic model 

was actually seen as an equivalent replacement to an outdated and non-functional totalitarian 

model. However, supporters reduced all the specificity and uniqueness of the totalitarian regime to 

the specifics of «bureaucracy in power». 
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Conceptual positions of Western researchers came from the Weberian conceptions of the 

tendency towards bureaucratization inherent in modern society. Consequently, the conclusions 

looked somewhat more optimistic than the example of M. Djilas, who perceived the «political 

bureaucracy as a new class, which was intolerably related to the controversy of illusions imposed 

on him and his right to rule» [6, p. 198]. It was assumed that bureaucratization inevitably meant its 

rationalization. The politicians and the general public in the West were the most frightened of an 

irrational element in totalitarianism, which made the unpredictable foreign and domestic policies 

of totalitarian regimes. Based on this, the bureaucratization of a totalitarian state, first of all the 

USSR, was considered if not as a positive change, but at least as a very encouraging factor. 

Subsequently, in connection with the discharges and changes in the USSR, new definitions 

began to appear, which were supposed to replace the usual, but burdened weight of prejudices and 

prejudices of the notion of totalitarianism. The most famous among them are «totalitarianism 

without terrorism» (A. Cassoff), «mono-organizational society» (T. Rigby), «Bureaucracy with a 

capital letter» (A. Meyer), «model of mature industrial society» (A. Inkeles), «advisory 

authoritarianism» (R. Lowenthal) and others like that. A departure from the political scene of the 

most odious instruments of violence «made a number of scholars draw attention to the fact that in 

the Soviet organization there are and always existed activities that are largely reminiscent of the 

activities of pressure groups in democratic societies» [1, p. 100]. At the same time, foreign 

researchers proceeded from the fact that any policy is always formed under the influence of 

subsystems of society, existing interest groups. Ultimately, supporters and corporatist and 

pluralistic approaches called for an end to the schematics of the concept of totalitarianism and to a 

very literal and orthodox understanding of the role of terror and ideology in the life of the state. 

Conclusions. Thus, for all the diversity of the proposed conceptualizations of the totalitarian 

system of consensus about its main characteristics and components in western political science to date, 

there does not exist. In our opinion, this circumstance is connected with the evolution that totalitarian 

systems experience in the process of existence, which leads to the rapid aging of purely descriptive 

constructs. At the same time, the idea of the static nature of totalitarian systems, which is firmly 

established in the social sciences, becomes both an obstacle and a basis for creating more modern 

dynamic models. Meanwhile, retaining the basic qualities of totalitarianism, such systems nevertheless 

change significantly under the influence of the transformed social environment, the level of economic 

development, the nature of international challenges and intra-system political pressures. 

The doctrinal and conceptual conception of the phenomenon of totalitarianism in the retrospect of 

the 1930s and 1980s was carried out within the framework of the concept of totalitarian movement, the 

theory of totalitarian dictatorship, the sociogenetic interpretation of the phenomenon of totalitarianism, 

psychological, structural-functional, socio-philosophical, functionalist-behavioral, modernization and 

politico-cultural approaches. With all the diversity of theoretical approaches to the analysis of such a 

multidimensional phenomenon as totalitarianism, one can not argue about the universality of any of 

the concepts, but only to find out some dimensions of totalitarianism as a political regime, the 

historical form of the social existence of certain states in certain periods of the twentieth century, and 

also as a type political consciousness, culture and behavior. 
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Оксана Докаш 

Концептуалізація феномену тоталітаризму: основні підходи та інтерпретації 

У статті аналізуються основні теоретико-методологічні підходи до визначення 

концепту тоталітаризму. Визначено такі його прояви: тоталітаризм як політичний 

режим, що позначає прийоми, засоби і методи здійснення влади; як історична форма 

суспільного існування деяких держав в певні періоди ХХ століття; як тип політичної 

свідомості, культури та поведінки. Обґрунтовано застосування політико-культурного 

підходу в дослідженні феномену тоталітаризму, що дозволило визначити вплив 

особливостей останнього на формування основних елементів політичної культури, 

політичної свідомості. Аргументовано положення про те, що використання політико-

культурного підходу дозволяє інтегрувати інші підходи та збагачує наукове пізнання, 

евристичні можливості проблематики дослідження. 

Ключові слова: тоталітаризм, політичний режим, політична свідомість, політична 

культура, ідеологія, держава, політична поведінка, конформізм. 
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БАТЬКІВСЬКА ГРОМАДСЬКІСТЬ ЯК СУБ’ЄКТ  

РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

Автор обґрунтовує актуальність дослідження соціальної ролі батьків у сучасних 

освітніх процесах, характеризує правові засади участі батьківської громадськості в 

управлінні освітніми закладами; аналізуює результати прикладних соціологічних 

досліджень щодо взаємодії батьків, учнів і студентів; види та форми громадської 

активності батьків у вирішенні освітніх проблем.  

Ключові слова: освіта, соціальна група, соціальний інститут, батьки, учасники 

освітнього процесу, реформа. 

 

Постановка проблеми. Освіта є тим соціальним інститутом, в якому, з одного боку, 

закріплюються і відтворюються характерні риси сучасного соціуму, а з іншого – 

формуються передумови соціальних змін, визначаються перспективи суспільного розвитку. 

На необхідності реформування системи освіти України уже багато років наголошують 

провідні науковці, громадські діячі, політики, вчителі та ін. Освітні реформи 

багатовекторні, потребують одночасного вирішення нормативно-правових, організаційних, 

кадрових і фінансових питань. Вони торкаються інтересів абсолютної більшості громадян. 

Але рівень залученості до їхнього проведення, статус активного учасника реформаційних 

процесів належить, як правило, досить вузькій групі осіб.  

Загалом реформи освітніх систем тривалий історичний період мали вектор «зверху до 

низу», що пояснюється типом суспільства, його соціальною структурою, роллю сім'ї, Церкви, 

держави, політичних інституцій на різних щаблях суспільного розвитку. Прийняття нових 

законів України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про освіту» (2017 р.) кардинально змінює і 

структуру навчального процесу, і управління освітою, і закладає дещо інші принципи 

фінансування. Але це тільки перші законодавчі кроки на шляху реформ, успіх яких залежить 

від активності конкретних учасників освітнього процесу – вчителів, викладачів, управлінців 

сфери освіти, студентів, а також громадських організацій та рухів. В сучасних умовах 

розвиток освіти перестає бути виключно справою держави. Він стає полем багатоаспектної 

партнерської взаємодії центральних і регіональних державних органів з органами місцевого 

самоврядування, освітніми закладами, педагогами, батьками, студентами, учнями, 

потенційними роботодавцями, громадськими об’єднаннями. Аналіз проблем сучасної 

системи освіти виявляє нагальну потребу налагодження дієвих відносин державних, 

регіональних органів управління освітою і організацій громадянського суспільства в Україні 

як визначального чинника підвищення ефективності реформ. Дослідники зазначають, що на 

сьогодні громадські структури, які діють разом з державними органами управління, часто 

займаються хоча і важливими, проте не основними питаннями: батьківські ради в основному 

вирішують питання грошових дотацій на потреби школи; опікунські ради також займаються 

вишукуванням для шкіл додаткових коштів, залучають окремих громадян та організації до 

поліпшення умов навчання, зміцнення матеріально-технічної бази; учнівське самоврядування 

не прописане в законодавчих актах; студентське самоврядування, хоч і представлене у 

вчених радах, фактично дотичне лише до вирішення другорядних питань і не має впливу на 

основну діяльність вищої школи; загальні збори загальноосвітніх навчальних закладів не 

вирішують перспективних питань розвитку освіти [12]. Саме тому для розв’язання 

вищезазначених проблем необхідне проведення досліджень і розроблення на їх основі 

концепцій та моделей організації, функціонування й удосконалення державно-громадського 

управління розвитком освіти на всіх її рівнях. 



Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

211 

Мета статті – актуалізувати соціологічну проблематику вивчення батьків як специфічної 

соціальної групи, від позиції якої значною мірою залежать напрям та ефективність сучасних 

реформ системи освіти в Україні. Основними завданнями є: проаналізувати правові засади 

участі батьків в освітніх процесах; окреслити роль освіти в закріпленні соціальної нерівності 

в сучасному українському суспільстві; на основі результатів емпіричних соціологічних 

досліджень з’ясувати як оцінюють роль батьків учні та студенти; охарактеризувати приклади 

активної участі батьківської громадськості в освітніх реформах.  

Ступінь наукової розробки. Проблеми реформ в сучасній українській системі освіти 

набули висвітлення в роботах В. Астахової, В. Арбєніної, В. Андрущенко, В. Бакірова, 

О. Балакірєвої, І. Гавриленка, Л. Гаєвської, С. Оксамитної, В. Лугового, Г. Тодосової, 

Л. Сокурянської, С. Щудло та ін. 

Виклад матеріалу. Законом України «Про освіту» батьки здобувачів освіти 

визнаються учасниками освітнього процесу поряд із здобувачами освіти, педагогічними, 

науково-педагогічними, науковими працівниками, фізичними особами, які провадять 

освітню діяльність, та іншими особами, передбаченими спеціальними законами та залучені 

до освітнього процесу в порядку, що встановлюється закладами освіти [5]. Таким чином, 

аналізуючи роль батьківської громадськості у процесах реформування системи освіти в 

Україні маємо на увазі саме батьків здобувачів освіти. Це велика соціальна група (йдеться 

про мільйони громадян, діти яких є учнями чи студентами), яка має ряд характеристик, що 

утруднюють її вивчення, а саме: належність до неї є плинною, обмеженою в часі терміном 

навчання дітей; соціальний склад надзвичайно мозаїчний, відображає всі групи і прошарки 

соціальної структури (вікові, національні, територіальні, професійні, класові тощо); певна 

частина цієї групи одночасно входить до складу груп інших учасників освітнього процесу 

(є вчителями, викладачами і навіть здобувачами освіти) або дотичних до нього 

(роботодавцями або управлінцями).  

Законодавство України окреслює правові засади участі батьків в освітньому процесі. 

На батьківську громадськість покладають значні сподівання щодо розвитку державно-

громадського управління розвитком освіти. Адже управління закладом освіти в межах 

повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, 

здійснюють і колегіальні органи громадського самоврядування (поряд із засновниками, 

керівниками закладів освіти, колегіальними органами управління закладів освіти). Стаття 

28 Закону України «Про освіту» визначає органи батьківського самоврядування складовою 

частиною громадського самоврядування в закладах освіти, яке опікується питаннями 

організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захистом прав та інтересів 

учасників освітнього процесу, організацією дозвілля та оздоровлення, можуть брати участь 

у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, 

визначених законом та установчими документами закладу освіти [5]. Зазначається, що сім'я 

є першоосновою розвитку дитини як особистості, а батьки мають рівні права та обов’язки 

щодо освіти і розвитку дитини. Батьки мають право захищати права та інтереси здобувачів 

освіти; звертатись до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; обирати 

заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти, брати 

участь у громадському самоврядуванні тощо. Батьки здобувачів освіти зобов’язані 

виховувати у дітей соціально визнані цінності (повагу до гідності, прав і законних інтересів 

людини, етичних норм та ін.), настановами та особистим прикладом утверджувати повагу 

до суспільної моралі тощо. Вказується, що органи державної влади та місцевого 

самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до 

власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають 

враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що 

не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього 

процесу. Зауважимо, що при характеристиці певних прав та обов’язків батьків здобувачів 

освіти використовуються поняття «діти», яке, як відомо, має певні вікові межі (до 14 років, 

до 18 років), що різняться як у міжнародно-правових документах, так і в юридичній та 
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педагогічній літературі. Виникає питання, до якої міри у такому випадку поширюються такі 

права та обов’язки на батьків студентів, які у переважній більшості є повнолітніми. 

Відповідно у Законі «Про вищу освіту» роль батьківської спільноти окреслена мінімально 

(опосередковано відображена тільки у положенні про органи громадського самоврядування 

у сфері вищої освіти і науки). Попри загалом задовільну правову основу діяльність 

батьківських комітетів у загальноосвітніх школах є традиційною, коло питань – обмежене, 

а у вищих навчальних закладах про активну зацікавлену участь батьків у навчально-

виховному процесі у широкому значенні не йдеться.  

Правові гарантії є досить важливим фактором діяльності суб’єктів суспільних процесів, 

але як показує практика вони не стають основними мотиваційними чинниками до активної 

діяльної участі в реалізації мети освітніх реформ – створення такого освітнього простору, який 

сприяє формуванню і розвитку людського капіталу необхідного для творчої реалізації 

особистості в умовах сьогодення. Соціологи все частіше вказують на значення цінностей у 

формуванні активної громадянської позиції, вплив громадської думки. Багаторічні дослідження 

засвідчують, що громадянам України притаманне ставлення до освіти як до вагомої соціальної 

цінності. У суспільній свідомості рівний доступ до освіти є складовою поняття соціальної 

справедливості, а також важливим елементом певної моделі соціального успіху. Ще і сьогодні 

продовжує функціонувати стара радянська модель («через освіту в інтелігенцію»). Освіта 

розглядається як певний «соціальний ліфт». Така модель диктує індивіду, чого і як він повинен 

досягти. Людина за загальним правилом засвоює цю модель успіху як даність, при цьому вона 

може прагнути до досягнення соціального успіху, може і не прагнути до нього (мотивація 

досягнення успіху і мотивація уникнення невдачі), але вона у будь-якому випадку визначає 

свою життєву стратегію на основі прийнятих в суспільстві критеріїв соціального успіху. 

Красномовними є результати опитувань стосовно факторів досягнення високого соціального 

становища у нашій країні, серед яких першість займають впливові родичі (51,1%), походження 

з родини з високим соціальним становищем (37,9%), заможні батьки (36,5%) та уміння іноді 

йти в обхід закону (33,1%). Що ж до можливості досягнення людиною високого соціального 

становища у розвинених країнах Заходу, то домінуючими є «високий інтелект» (56,4%), «гарна 

освіта»( 49,3%) і, з певним відривом, на третій позиції – походження з родини з високим 

соціальним становищем (24,3%) [13, с.503, 504].  

Йдеться не тільки про стратифікаційну функцію освіти та сім’ї, а й загалом про 

взаємодію освіти з соціальною структурою суспільства. У соціологічній науці існують різні 

погляди на цей процес. Прибічники концепції меритократії (влади найбільш обдарованих) 

вважають, що система освіти формує і визначає соціально-класову структуру суспільства. З 

функціоналістської точки зору, освіта – це раціональний спосіб розподілу людей відповідно 

до їх здібностей, коли найбільш талановиті й активні люди посідають вищі посади. А сама 

система освіти сприяє створенню рівних можливостей і сприятливих умов для висхідної 

мобільності, оскільки в закладах освіти оцінюють людей за їх досягнення, незважаючи на 

класову належність, расу, стать тощо. Згідно з теорією людського капіталу освіта – це 

капіталовкладення в тих, хто навчається. Як і всі капіталовкладення, в майбутньому воно 

принесе прибуток. На підставі цього обґрунтовується нерівність дорослих людей, яка 

зумовлена кількістю і типом капіталовкладень в освіту. Такі аргументи виправдовують 

нерівність між людьми, оскільки суспільство здійснило неоднакові витрати на їх підготовку 

до різних видів діяльності.  

 Якщо прибічники теорії функціоналізму підкреслюють позитивне значення взаємодії 

освіти з соціально-класовою структурою, то з точки зору теорії соціального конфлікту ця 

взаємодія має негативний характер, оскільки освіта приховує у собі небезпеку конфліктних 

ситуацій, є втіленням різних групових конфліктів, сприяє експлуатації та пригнобленню 

груп, які перебувають у несприятливих умовах.  

Дослідник соціально-класових засад освітньої нерівності в Україні С. Оксамитна 

зазначає, що в пострадянський період існування українського суспільства відбувається 

поглиблення процесу поляризації рівнів освіти, іншими словами – збільшується кількість 
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індивідів на полюсах освітньої ієрархії (неповна середня і вища освіта). Спостерігається 

поступове сповільнення обмінної (циркуляційної) освітньої мобільності між вихідцями із 

різних соціальних прошарків суспільства. Інститут освіти втрачає функцію забезпечення 

рівності можливостей, меритократичності процесу відтворення нерівності, перетворюється 

у фактор закріплення існуючої нерівності і соціальної замкнутості високоосвічених і 

низькоосвічених спільнот, що в перспективі може мати негативні наслідки для суспільства, 

перетворити освітню, а через неї і соціальну нерівність, у спадкову [7, с.134]. У період 

соціальних трансформацій роль освіти як фактору соціального відтворення посилилась і 

відповідно послабшала роль освіти як соціального ліфту. Високоосвічені і високостатусні 

соціально-класові категорії населення отримують більше можливостей для використання 

освіти як механізму соціального відтворення, соціальної іммобільності своїх дітей, 

приналежності їх до тих самих класових категорій, що й батьки. І навпаки, можливості 

малоосвічених і низькостатусних класових категорій використовувати освіту в якості 

механізму соціальної мобільності для своїх дітей зменшується, внаслідок чого процеси 

циркуляції соціальної мобільності сповільнюються. 

Теоретичні викладки використані автором, щоб підкреслити, що спільнота батьків 

соціально різноманітна і їхні погляди на освіту і очікування щодо неї можуть бути 

діаметрально протилежні. На жаль, систематичних емпіричних досліджень щодо вивчення 

цієї проблеми в сучасному українському суспільстві практично не існує тому для аналізу 

проблеми використано дослідження, які містять інформацію, що хоч і опосередковано, але 

дозволяє провести аналіз зазначеної теми. 

У колективній роботі, присвяченій вивченню здоров’я та поведінкових орієнтацій 

учнівської молоді в Україні, можна віднайти дотичну до окресленої проблеми інформацію 

про роль батьків (блоки питань були присвячені проблемам спілкуванню з батьками, 

допомоги батьків у навчанні) [6]. Так, за результатами опитування 88% учнівської молоді, 

незалежно від статі, легко розмовляють на теми, що хвилюють саме з матір’ю, 65% 

опитаних зазначили, що можуть легко обговорювати свої проблеми з батьком. В сімейному 

колі проблеми і новини щодня або майже щодня обговорюють понад 60% опитаних. З 

віком простежується тенденція до ускладнення обговорення молоддю особистих проблем з 

батьками. Так, майже третина учнів ПТНЗ та ВНЗ, незалежно від рівня акредитації, взагалі 

ніколи не відвідують місць розваг разом з батьками (28 і 26% відповідно). Щодо 

батьківської допомоги в навчанні, то 81% опитаних упевнені в готовності батьків взяти 

участь у вирішенні проблем, які виникають у на вчальних закладах; 85% упевнені в тому, 

що батьки цікавляться спра вами в навчальному закладі; 82% вказують, що батьки 

заохочують їх добре вчи тися; 69% зазначили, що батьки готові прийти в на вчальний 

заклад і поговорити з учителями; батьки 53% опитаних завжди готові допомогти з 

виконанням домашнього завдання [6, с.78]. Автори дослідження зазначають, що від того, як 

батьки сприймають та розуміють підлітка, його потреби, інтереси, психологічні стани й 

переживання, залежить формування цінностей, ідеалів, вироблення самооцінок і оцінок 

людей, що їх оточують. Усе це позначається на соціальній адаптації дітей. 

Поряд з тим є інші опитування, результати яких дають більш проблемну картину. 

Опитування дітей від 10 до 17 років (4083 респондента: учні 5-11-х класів загальноосвітніх 

шкіл, студенти 1-2-го курсу ПТНЗ та ВНЗ I-II рівнів акредитації та 1 курсу ВНЗ III-IV рівнів 

акредитації, а також діти, які не навчаються або не відвідують навчальні заклади), а також 

батьків та експертів, які працюють з дітьми (квітень 2012 року) проводилось Українським 

інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка за технічної підтримки БФ «Розвиток 

України» та представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) [8]. Так, 50% опитаних 

заявили, що спілкуються з батьками мало, причому у вихідні дні значно менше, ніж у будні. З 

чого дослідники роблять висновок, що основною своєю функцією батьки бачать не стільки 

виховну (про що дитина думає, чим живе, з ким спілкується і як витрачає гроші), скільки 

контролюючу ( де був, яку оцінку отримав та ін.). При цьому 20% батьків, за словами дітей 

не знають, де вони бувають після закінчення уроків, а більше 30% не знають правду про 
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оцінки (чим старша дитина, тим менше батьки знають). На запитання «Чи знають батьки про 

те, які проблеми хвилюють тебе?» понад 50% дітей відповіли: «Знають погано, або не знають 

зовсім». Єдине, про що батьки добре знають про свою дитину, це про її здоров’я – про це 

говорять більше 90% дітей. Найменш реалізовано, на думку дітей, їх право бути почутими. 

Варіант відповіді «Моя точка зору нікого не цікавить» обрали 15%. При цьому відсоток 

дітей, які обрали таку відповідь значно більший у школі (до 20%), ніж у сім’ї (чим старша 

дитина, тим менше до неї дослухаються). Незважаючи на це, довіра до батьківського слова 

найвища: майже 90% дітей найнадійнішим джерелом інформації вважають батьків. Газетам 

довіряють 76% дітей. Майже 40% дітей критично оцінюють матеріальне становище своєї 

родини. З цієї точки зору 30% взагалі не хотіли б жити так, як живуть їхні батьки. Зате 

духовно успадкувати приклад батьків готові 75% дітей. Батьки ж оцінюють матеріальне 

становище і стосунки в сім’ї в два рази вище, ніж їх діти. Зауважимо, що попри загальну 

пізнавальну цінність інформації, було б доречно, якби автори дослідження проаналізували її з 

точки зору соціально групового складу респондентів. 

Ще одним джерелом аналізу є опитування студентів ВНЗ, які проводилося компанією 

GfK Ukraine у період з 15 лютого по 6 березня 2016 року на замовлення Аналітичного центру 

CEDOS в рамках проекту «Ініціативи з розвитку українських аналітичних центрів» 

Міжнародного фонду «Відродження» (IRF) у співпраці з Фондом розвитку аналітичних 

центрів (TTF), за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні (SIDA). Вибірка 

дослідження: 831 студент денної форми ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації [4]. За результатами 

опитування, автори прийшли до висновку, що матеріальне становище студентів також 

пов’язане з їхніми навчальними результатами: частка відмінників тим більша, чим вищі 

доходи родини. Серед студентів з незаможних родин відмінників 43%, серед дітей із родини 

середнього достатку їх вже 50%, а серед забезпечених – 59%. Натомість серед тих, хто 

навчається переважно на «добре» до незаможних віднесли свою родину 56%, тоді як 

забезпечених – тільки 37%. Тобто, підсумовують автори дослідження, багатші ймовірно 

краще вчились в школі. Аналогічний зв'язок є між навчальними результатами у школі та 

освітою батьків (особливо матерів): серед матерів відмінників вищу освіту мають 72%. Ці 

дані можуть свідчити про зв'язок навчальних досягнень учнів та їхньої подальшої навчальної 

траєкторії, зокрема, доступу до вищої освіти, із рівнем освіти та матеріальним становищем 

їхніх батьків. Якщо дослідження залежності доступу до вищої освіти від рівня освіти батьків 

в Україні вже проводилися (С. Оксамитна, 2011 р.), то зв'язок між соціально-економічним 

статусом учнів і студентів та їх навчальними результатами потребує подальшого вивчення.  

У названому дослідження вивчалась мотивація обрання спеціальності студентами. На 

думку авторів, причини, які справили основний вплив під час вибору спеціальності, набагато 

більше пов’язані із власними вподобаннями студентів, ніж із наміром знайти гарну роботу. 

Більшість студентів (50%) обрали спеціальність, бо цікавляться нею. Майже вдвічі менше 

студентів (29%) обрали, зважаючи на престиж професії, можливість працевлаштування та 

гарного заробітку. Водночас 16% студентів були заручниками тих чи інших зовнішніх 

обставин: порад батьків, знайомих, ціни чи місця на бюджеті. При цьому якщо саме батьки 

були ініціаторами рішення здобувати вищу освіту, то вибір спеціальності був пов’язаний з 

цими зовнішніми обставинами майже у половини з них (46%) [4]. Є.Стадний, один з авторів 

аналітичної роботи над соціально-економічним портретом сучасного українського студента, 

стверджує, що студенти, яким обрали виш батьки майже не працюють за фахом. 

Як вже зазначалось, батьки – це велика соціальна група, яка охоплює значну частину 

дорослого населення. Таким чином доцільно звернутись до результатів вивчення 

громадської думки щодо ставлення українців до реформи освіти. У 2016 році лише 2% 

українців вважали реформу освіти пріоритетною. Про це свідчать результати дослідження 

«Моніторинг сприйняття прогресу реформ», проведене компанією TNS спільно з 

Національною радою реформ [9]. Але на важливості освітньої реформи наголосили 38% 

українців. Українці поставили реформу освіти на 10 місце з 19 запропонованих реформ. 

Більш важливими, на думку респондентів, є боротьба з корупцією, реформа фінансової 
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системи, децентралізація, реформа державного управління та ін. За даними опитування 

Центра Разумкова, взагалі більшість українців виступають проти реформ, які були 

заплановані в 2017 році (опитування було проведене в жовтні 2017 року серед 2019 

респондентів у всіх регіонах України за виключенням окупованих територій) [1]. Згідно з 

даними цього опитування, найкраще громадяни України ставляться саме до реформи освіти – 

підтримали її 26% опитаних. При цьому 41,8% опитаних були проти, 11,7% ставляться 

байдуже, 20,5% не змогли відповісти.  

Це ще раз підтверджує, що більшість завжди з острахом та пересторогою ставиться до 

змін, реформ, трансформацій, навіть якщо їх необхідність усвідомлюється та визнається. 

Завдання науковців (особливо соціологів) виявляти лідерів думок, визначати групи-

підтримки у великих спільнотах (до яких відносяться батьки), співпрацювати з ними та 

іншими громадськими об’єднаннями в процесі не тільки вивчення, але й формування 

громадської думки щодо освітніх реформ. Моніторинг тематичної інформації дає яскраві 

приклади свідомого критичного ставлення батьків до процесів в системі освіти, активної 

дієвої участі у вирішення існуючих проблем. До прикладу наведемо публікацію братів 

Капранових під промовистою назвою «Вища освіта чи лохотрон ?» [2], в якій вони 

розглядають проблеми вищої освіти як з точки зору роботодавців (видавців), так і з точки 

зору батьків. Перш за все впадає в вічі гострота суджень, емоційність викладу (з точки зору 

викладача вишу – навіть певна гіперболізація). Наприклад, твердження: «ми як роботодавці 

висловлюємо недовіру українській системі вищої освіти, бо вона не є освітою, а тим більше – 

вищою»; «сьогодні диплом можна видавати дітям разом зі свідоцтвом про народження»; 

«ніяких престижних ВНЗ в Україні не існує і ніяких престижних спеціальностей – теж. Так 

само, як і роботодавці, ми, батьки, не можемо довіряти системі вищої освіти…» Але попри 

це слід визнати, що автори демонструють дійсно свідому громадянську позицію, 

називаються такі «больові точки» стосовно яких управлінці чи працівники системи освіти 

зазвичай мовчать. Загалом виступи активних представників батьківської громадськості 

(якими б критичними вони не були) є поштовхом до змін, до конструктивної роботи. Адже 

мовчазна більшість батьків може обрати (а частково вже обрала) інший шлях – навчання 

власних дітей за кордоном. Так за даними CEDOS, у 2015 році за кордоном навчалося 53 

тис. українських студентів, що еквівалентно сукупній чисельності двох потужних 

вітчизняних університетів (Львівської політехніки та КПІ) або загальній чисельності 

студентів Рівненської і Волинської областей. Тільки у Польщі навчається понад 20 тис. 

наших юнаків і дівчат. Причому якщо ще у 2008/09 навчальному році їх було 2 831, то на 

початок 2015/16 чисельність українських студентів у польських навчальних закладах зросла 

більш ніж усемеро – до 20 693 [11]. Звичайно, не можна засуджувати дітей та їхніх батьків 

за те, що вони шукають кращих місць для навчання та свого майбутнього. Головне, на чому 

слід наголосити, – це те, що наша країна втрачає стратегічно. Відплив талановитої молоді з 

країни зменшує наші перспективні можливості до розвитку.  

Тим ціннішим є досвід громадської діяльності тих батьків, які намагаються сприяти 

реформуванню вітчизняної системи освіти. Так, у червні 2014 року було створено групу у 

соціальній мережі Facebook для обговорення освітніх проблем. Взявши початок з ідеї трьох 

активістів сьогодні ця спільнота об’єднує 45 тис. учасників, а на її основі було створено 

громадську організацію «КМО «Батьки SOS», щоб надавати допомогу батькам у разі 

порушення прав їхніх дітей у школі чи садочку та ініціювати системні зміни в освіті. 

Спільнота працює за алгоритмом: озвучити ситуацію (у школі, чи загалом в освіті); з’ясувати, 

як ця ситуація співвідноситься із законодавством; формування висновку: що треба змінити – 

ситуацію чи законодавство; змінюємо разом. За час існування ГО ініціювала численні зміни в 

системі освіти через громадські ініціативи, участь у колегії МОН, співпрацю з депутатами 

різних рівнів та громадськими активістами батьківського руху з усієї країни. Зокрема 

ініціатива «Батьки SOS» щодо конкурсного відбору на посади керівників навчальних 

закладів знайшла втілення у новому Законі «Про освіту». Але найбільша робота проводиться 

для змін у свідомості людей: це відміна шкільних лінійок, шкільної форми, дотримання прав 
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дітей у навчальних закладах, прозорість фінансування. Права учасників навчально-виховного 

процесу – дітей, вчителів, батьків, роз’яснюються на численних тренінгах у рамках програм 

«Батьки – педагоги – шкільна адміністрація: діалог партнерства». Діяльності такої 

громадської організації беззаперечно підтверджує тезу про те, що батьківська громадськість 

поступово стає активним суб’єктом реформи системи освіти в Україні.  

Висновки. Робота над даною статтею дозволила автору зрештою визначитись стосовно 

того, а чи не краще б її назві відповідала питальна форма: і не тільки у значенні чи є 

батьківська громадськість суб’єктом реформаційних процесів системи освіти в Україні, а 

навіть більше – чи існує взагалі «батьківська громадськість» у вигляді організацій, 

асоціацій або дієвої соціальної групи, громадська думка якої фіксується, вивчається, 

враховується тощо. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що значна кількість 

громадян України в статусі батьків здобувачів освіти мають правові гарантії участі в 

освітніх процесах (перш за все у формі громадського самоуправління, громадського аудиту 

тощо). В Україні існують громадські організації, які активно співпрацюють з органами 

управління освіти на всіх рівнях. Попри те, батьківська громадськість залишається мало 

дослідженою спільнотою, вивчення якої проводиться епізодично, опосередковано. 

Громадська думка батьків щодо освітніх процесів і своєї ролі в них не позбавлена певних 

штампів та стереотипів, що може призвести ( а частково – вже призводить) до серйозних 

проблем. Дослідження цієї групи учасників освітнього процесу має не тільки теоретичну 

цінність, але дає можливість соціологу реалізувати себе в напрямку публічної соціології, 

розробки та реалізації конкретних соціальних програм та технологій. 
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Svitlana Tsypko 

Parent's public in the role of subject the reform process of education system in Ukraine 

 

The author substantiates the relevance of research on the social role of parents in modern 

educational processes. The article describes the legal principles of parental involvement in the 

management of educational institutions; analyzes the results of applied sociological research on 

the interaction of parents, pupils and students; types and forms of social activity of parents in 

solving educational problems. 

For many years, leading scholars, public figures, politicians and teachers have declared the 

need for reforms in the education system in Ukraine. Educational reforms require the 

simultaneous resolution of legal, organizational, personnel and financial issues. They concern the 

interests of an absolute majority of citizens. But the status of an active participant in the reform 

processes belongs, as a rule, a rather narrow group of individuals. 

Reforms of educational systems for a long historical period had direction from top to bottom. 

This is explained by the type of society, its social structure, the role of the family, church, state, 

political institutions at various levels of social development. In modern conditions, the 

development of education ceases to be solely a matter for the state only. The Ukrainian legislation 

outlines the legal framework for parents' participation in the educational process. 

The article describes the role of education in fixing social inequality in modern Ukrainian society. 

The results of empirical sociological research are presented as pupils and students assess the role of 

parents. Examples of active participation of parental public in educational reforms are analyzed. 

It is concluded that parents' public opinion about educational processes and of their role in 

them have of certain stamps and stereotypes, which can lead (and in part - already leads) to 

serious problems. Studying the role of parents in the modern educational process has not only 

theoretical value, but also enables the sociologist to realize himself in the direction of public 

sociology, the development and implementation of specific social programs and technologies. 

Keywords: education, social group, parents, participants in the educational process, reform. 
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ХУДОЖНИК ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН: 

ПРОБЛЕМА ЗМІСТОВНИХ ІМПЕРАТИВІВ 

 

Художник як соціальний тип завжди був атрибутивною ознакою суспільства. Однак 

його місце в суспільній ієрархії зазнавало істотних змін у процесі історичного розвитку. Не 

менш резонансною є проблема змістовних імперативів художника: які якості для 

художника є обов’язковими, за відсутності яких особливостей художник втрачає свій 

критеріальний ідентитет?  

Ключові слова: художник як соціальний тип, атрибутивна ознака, історичний 

розвиток, суспільний генезис, змістовні імперативи художника, критеріальний ідентитет.  

 

Постановка проблеми та її актуальність. У 30-х роках XX сторіччя Л. Мемфорд 

концептуалізував таку формулу соціально-мистецьких зв’язків: коли суспільство здорове, тоді 

митець посилює його здоров’я; якщо ж суспільство хворе, то митець увиразнює хворобу соціуму. 

Іншими словами, художник постає своєрідним «ретранслятором» того суспільного стану, який 

він спостерігає і пропускає «крізь себе». Та попри виразний світоглядний акцент, за межами 

окресленого підходу залишаються креативні можливості художника, його можливість виходити 

за межі конкретно-історичної дійсності, бачити далі й глибше сучасників [11, с. 278].  

Співвідношення «митець та суспільство» – тема споконвічна. Глибоко екзистенційне 

для кожного живописця, музиканта, поета і скульптора питання про покликання його 

творчості й місце її результатів у трансісторичній перспективі не втрачає своєї актуальності 

впродовж століть. Статус художника по-різному виявляв себе в різні історичні періоди: від 

авторського, персонального мистецтва епохи Відродження до сентиментального образу 

художника, якого публіка не прийняла й не зрозуміла за життя, натомість після смерті він 

стає медіумом і месією мистецтва нового гатунку. 

Докорінні зміни, що відбуваються в суспільстві і в світі мистецтва, починаючи з другої 

половини XX століття, загострили проблему взаємин суспільства та художника. Пошуки 

нових форм стосунків зі світом, нове світобачення породили особливі форми художньої 

діяльності, зумовили нове ставлення як до художньої творчості, так і до становища 

художника в суспільстві. Комплексний, системний підхід до цієї тематики датується 80-ми 

роками XX століття. Впродовж трьох попередніх десятиліть у сфері художньої творчості 

відбулися істотні зміни. Актуальність даної теми визначається необхідністю осмислення 

становища художника в сучасному суспільстві, його ролі, статусу, покликання.  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. У науково-дослідній літературі, що 

стосується проблем нашого дослідження, можна виокремити декілька профільних блоків. 

Насамперед, це філософсько-культурологічний та історичний блок, який включає теоретико-

концептуальний доробок Аристотеля, І. Канта, Г. Гегеля, H. Бердяєва, І. Ільїна та інших. У цих 

дослідженнях розкривається культурологічна концепція людини, котра обґрунтовує принципи 

співіснування, взаємозалежність і взаємозумовленість культури та соціуму. У працях західних 

філософів і культурологів (А. Моль, М. Шелер, А. Швейцер, В. Франкл, Е. Фромм) проблема 

буття особистості в системі культури також посідає важливе місце. 

Значна увага історії художньої культури приділена у працях сучасних дослідників: 

С. Авєрінцева, В. Андрущенка, М. Бахтіна, B. Біблера, Д. Лихачова, Ю. Лотмана, В. Пазенка, 

М. Поповича, В. Степика та інших. Ці роботи дозволяють глибше зрозуміти соціально-

філософський аспект проблеми відмінностей «культури» та «цивілізації», що у багатьох 

проблемних ситуаціях має принципове значення.  

Блок соціально-історичної культурології представлений працями дослідників з проблем 

соціальної філософії, соціології та теорії культури (І. Кон, В. Крисаченко, В. Межуєв). Ці 
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роботи дозволяють визначити особливу роль художньо-естетичного виховання у процесі 

духовного розвитку особистості й розкривають соціокультурний аспект художньо-

естетичної освіти в загальній освітній системі.  

Частина дослідницької літератури з проблем місця і значення художньої освіти в 

концептуалістиці філософії освіти репрезентована працями Б. Гершунського, О. Долженко, 

М. Розумного, В. Розіна, Н. Розова та інших. 

Блок з теорії мистецтва і психології творчості відображає переорієнтацію наук про 

мистецтво і наук про людину в напрямку більшої уваги до суб’єктивної сторони життя, що 

дозволяє переосмислити парадигмальні підходи до соціальних функцій мистецтва (Е. Маслоу, 

А. Абульханова-Славська, Л. Виготський, О. Леонтьєв, А. Петровський, Б. Ельконін).  

Значний внесок у розробку проблеми соціально-історичної і психологічної детермінованості 

художньої творчості зробили праці І. Тена, Е. Геннек, О. Потебні, Д. Овсяннікова. Вони 

розглядали художню творчість як вираження акцентів і проблемних вузлів суспільної 

свідомості свого часу, обґрунтовували глибинну спорідненість і співтворчість митця та 

читача (слухача, глядача).  

З кінця XIX століття проблемами художньої творчості зацікавилися психологи. Розпочався 

тривалий період захоплення психоаналітичними підходами під час розгляду сутності 

мистецтва і його ролі в суспільстві (З. Фрейд, В. Вундт, В. Дільтей, Т. Ліппс, К.Г. Юнг, Е. 

Нойман). Великий вплив на розгляд місця і ролі мистецтва в житті суспільства з початку XX 

століття стали надавати різні соціологічні теорії: А. Хаузер, Л. Гольдман, Л. Мемфорд, Т. 

Адорно, В. Фріче, Г. Плеханов, Ю. Тинянов та інші. В основі поглядів цих мислителів лежав 

принцип соціологізму, який стверджував універсальну і однозначну залежність мистецтва, усіх 

його формальних і змістовних компонентів від суспільних процесів як безальтернативних 

детермінант мистецтва. Часто стверджувалася причинна обумовленість художньої творчості 

економічним базисом і класовою боротьбою, велися пошуки в структурі художніх творів 

вираження соціальної залежності художника. З іншого боку, такі мислителі, як М. Дюфрен, Г. 

Маркузе та А. Лефевр у нових формах мистецтва (зокрема, в хепенінгу) вбачали спосіб 

розкріпачення художника, позбавлення його від тиску технотронного суспільства, становлення 

нових форм спілкування, котрі долають регламентаційно-репресивну соціальну зумовленість.  

Останнім часом вийшло друком декілька знакових праць, у яких висвітлюються різні 

аспекти взаємозалежності й когерентності митця та соціуму. Зокрема, П. Вірільо розглядає 

соціальну еволюція в її візуальному аспекті [4]. Автор вибудовує лінію змінюючих одна 

одну логік – від формальної логіки образа, котра відповідає ері образотворчого мистецтва, 

через діалектичну логіку образу, супутницю століття фотографії, до парадоксальної логіки 

образу, що народжується в епоху відео.  

Істотне теоретико методологічне й загалом пізнавальне значення мають книги Моріса 

Мерло-Понті «Феноменологія сприйняття» [12] та Жака Рансьєра «Розділяючи чуттєве» [14]. 

Зокрема, Рансьєр здійснює феноменологічне змалювання сприйняття як первинного 

дорефлексійного зв’язку людини зі світом, на рівні якого відбувається самовираження людини 

в конституюванні світу культури. Він аналізує перехрестя чуттєвого та умоглядного, на якому 

перетинаються художній образ, філософське висловлювання та екзистенційна дія. Для Мерло-

Понті дорефлексійний тип сприйняття постає тією основою, на якій виростають всі значущі 

для людини сенси й значення [12, с. 309]. Краса природи слугує основою для наповнення 

онтологічної і досвідної ємкості художньо-естеитного досвіду, який – у свою чергу – вибудовує 

фундамент розвитку людської культури [9, с. 86-87].  

Упродовж кількох попередніх десятиліть відбулися істотні зміни, які актуалізували 

проблематику соціальної детермінованості художньої творчості, що вимагає подальшого 

теоретичного осмислення. Здебільшого сучасний художник спирається на принципи, 

сформовані в найбільш авторитетних інтелектуальних ойкуменах: ніцшеанства, фрейдизма, 

екзистенціалізма, структуралізма, постмодернізма [10, с. 175]. У зв’язку з цим концепції та 

ідеї авторів, які істотно визначили теоретичні підходи до проблеми та практики 

мистецького життя, набувають особливого значення. Крім того, соціальні трансформації 
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істотно позначились на постаті самого художника, на його суспільному статусі. Можна 

стверджувати, що нині формується новий образ художника в сучасному світі, який ще не 

набув належного теоретичного висвітлення.  

Мета статті. З огляду на наявні проблемні аспекти потребують увиразнення змістовні 

параметри художника як соціального феномена, буттєва взаємозумовленість митця та 

суспільства.  

Виклад основного матеріалу. Розгляд місця та ролі художньої творчості, статусу 

митця в соціумі був характерним для всієї історії європейської філософської думки. Значна 

увага приділялася включеності мистецтва в соціальний та історичний контекст, 

зумовленості творчої позиції художника визначальними фактами його біографії. Доволі 

плідним з цієї точки зору є історичний підхід до аналізу художньої творчості, який набув 

теоретичного завершення у Дж. Вазарі.  

Цей мислитель надав вивченню мистецтва форму «життєписів» і значною мірою 

визначив «дорожну карту» подальшого осмислення мистецтва. У біографіях майстрів, 

репрезентованих Вазарі, розкриваються «підводні течії» творчості різних художників, їхніх 

життєвих пріоритетів і вчинків, які тісно пов’язані з творчістю і відображають його 

залежність від соціального, інтелектуального, релігійного і морального статус-кво. 

Подібний погляд на феномен художньої творчості був притаманний багатьом мислителям.  

Особливості формування світогляду в художній практиці пов’язаний з поняттям 

«художня картина світу». Еволюція гносеологічної категорії «картина світу» відображена у 

працях представників історичної школи філософії (А. Гуревич, Г. Гачев) і власне 

філософської (М. Бахтін, Ю. Лотман, X. Ортега-і-Гассет, B. Стьопін). У дослідженні 

категорії «художня картина світу» і пошуках методології її аналізу автор спирався на низку 

новітніх розробок вітчизняних вчениз – зокрема, Л. Закса, Т. Кузнєцової, К. Соколова.  

Генріх Гейне аргументовано довів, що найбільш геніальним художником є природа: 

вона спроможна навіть незначними засобами досягати грандіозної мети. Що ж стосується 

людського формату мистецтва, то справжній митець не стільки копіює, скільки типізує і 

узагальнює, знаходить найбільш характерні визначальні ознаки. Відтак, проблема 

художньої форми постає не проблемою копіювання, фіксації і фотографування реальних 

предметів і спроб уподібнення ним, а проблемою передачі інформації про людське життя, 

про ціннісне значення предметів і явищ, які визначають контекст нашого буття [3, с. 260].  

Така передача інформації може відбуватись у різний спосіб. Зокрема, М. Мамардашвілі 

стверджував, що пейзаж, натюрморт і портрет – це мислення художника про щось за 

допомогою пейзажу, натюрморту, портрету: «Сезан мислить яблуками про щось». Доволі 

поширеним є концептуальний підхід, відповідно до якого художник де-факто виконує 

функцію дешифрувальника вселенських шифрів: саме за посередництва художнього твору 

істина стає сущою. Натомість нідерландський художник Моріц Корнеліс Ешер зауважив 

інший спосіб досягнення митцем поставленої мети: він наполягав, що малювати – означає 

обманювати. Універсальний рівень консенсусу притаманний тезі, згідно з якою зрозуміти 

художника – означає насамперед виявити смисл, ідейний зміст його творів мистецтва.  

Філіп Арьєс аргументовано стверджує, що «революції почуттів» не менш важливі для 

історії, ніж революції ідей, революції політичні, промислові та демографічні, що між усіма 

цими переворотами існує більш глибокий зв’язок, ніж проста взаємозалежність у часі. Суть 

справи зводиться до того, щоб виявити ці зв’язки, нічого не спрощуючи» [1, с. 24]. Така 

«революції почуттів» досягається завдяки тому, що «митець викликає в свідомості суб’єкта 

сприйняття переважно образи, а не поняття; саме образи генерують емоційний ефект» [2, с. 

267]. Втім, керувати енергетикою мистецтва і регламентувати її вочевидь непросто: одна з 

найвизначніших інтелектуалок ХIХ століття Лу Саломе з цього приводу влучно зауважила, 

що успішний аналіз може звільнити художника від демонів, які володіють ним, проте він 

також може забрати з собою і ангелів, котрі допомагають творити. 

Місце мистецтва в духовній культурі людства визначається насамперед тим, що воно є 

художнім пізнанням світу. Мистецтво не просто відображає світ, а передає певні духовні 
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інтенції, які виникають у процесі попередньої переробки дійсності. Воно постає засобом 

ретрансляції духовного досвіду людей, тобто є чуттєво емпіричним рівнем пізнання і 

оцінки дійсності. Сприйняття мистецтва обумовлене потенціалом, об’єктивним змістом, 

закладеним у ньому. Твір мистецтва спрямовує сприйняття, формує людську здатність до 

сприйняття і визначає спосіб сприйняття [6, с. 110-111].  

Мистецтво не є простою копією, мертвою маскою, яку знімають з дійсності; воно – 

достеменно творчий процес, образне відображення і художнє пізнання дійсності – природи, 

суспільства і людини. Звичайно, людина знаходиться в епіцентрі мистецтва, але пізнавальні 

завдання останнього значно ширші: мистецтво є художнім опануванням світу. Загалом 

відображення є взаємодією двох систем, у результаті якої особливості однієї системи 

відтворюються в особливостях іншої [7, с. 209].  

Проблема відображення має тривалу історію – починаючи з Демокрита, який в актах 

індивідуального сприйняття речей і явищ вбачав результат буквального вкарбування 

зовнішніх форм цих речей в органи сприйняття людини, що призводить до генерування в 

свідомості людини образу цих речей, і аж до сучасного поліаспектного тлумачення природи 

відображення і способів його виявлення [5, с. 93].  

М. Салтиков-Щедрін влучно відрекомендував мистецтво «стислим Всесвітом». 

Справді, завдяки своїй образній структурі мистецтво задовольняє важливу суспільну 

потребу по збереженню, розвитку і утвердженню соціально необхідної життєдіяльності. 

Трансльоване засобом мистецтва соціально-загальне постає соціально-індивідуальним, 

тобто перетворюється на органічну особливість людини, а людина набуває ознак органічної 

складової суспільства, «проростає» суспільством.  

Мета мистецтва, – зазначає Бергсон, – полягає в тому, щоб привести нас до стану 

досконалої покірності, де ми переживаємо ідею, яку нам вселяють, де ми симпатизуємо 

почуттю, яке виражаємо. Мистецтво не стільки виражає, скільки заражає методом м’якого 

(пом’якшеного мистецькими засобами) гіпнотичного насильства. 

Мистецтво не стільки сприяє вирішенню тактичних завдань суспільства, скільки зосереджує 

свою увагу на стратегемах: перетворюючи внутрішній світ індивіда, воно поступово виховує 

зауважену Л. Виготським «готовність до санкціонованих суспільством дій». За допомогою 

мистецтва людина накопичує цінності культури немов про запас, у розмірах значно більших, ніж 

потребує в кожен конкретний момент. Індивід отримує можливість долучитися до духовних 

багатств не лише свого покоління, а й людства загалом у трансчасовому вимірі. 

Універсальність збереженої мистецтвом життєдіяльності призводить до того, що індивід 

набуває здатності привласнювати художню інформацію всього людства і разом з тим 

розвивати себе до рівня вселюдських вимог. Іншими словами, мистецтво робить індивіда 

«втіленим людством», у ньому перетинаються всі аспекти і тенденції суспільно-історичного 

розвитку. Воно постає засобом створення, накопичення і актуалізації найвищих суспільних 

цінностей у спосіб реалізації найвищого людського потенціалу [15, с. 242].  

Філософія та мистецтво постають феноменами культури, в межах яких органічно 

взаємодіють і взаємопотенціюють один одного пізнавальні та ціннісні аспекти. Вони збагачують 

одне одного, постають формами духовного освоєння дійсності: «Якщо філософія скеровує вістря 

своїх зусиль переважно на пізнання сутності й розкриття законів навколишнього світу, то 

мистецтво – на зображення явищ, на виявлення конкретних закономірностей функціонування 

дійсності» [8, с. 25]. Зауважене «тяжіння філософії до мистецтва і мистецтва до філософії 

обумовлене спільністю самого предмету їхніх інтересів: в епіцентрі як мистецтва, так і філософії, 

хоч і в різних відношеннях і по-різному в різні епохи, однак все-таки постають проблеми, 

пов’язані з розкриттям природи людини і її відношенням до навколишнього світу» [8, с. 27].  

В абсолютній більшості випадків класичне мистецтво постає концентрацією 

загальнолюдських цінностей філософського ґатунку. «Стратегічна мета філософського 

мислення і художньої творчості значною мірою співпадають, збігаються. Йдеться 

насамперед про формування гармонійно розвиненої особистості. Ні філософія без 

літератури і мистецтва з властивою їм здатністю активно впливати на розум і почуття 
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людини, ні мистецтво і література без філософії з характерним для останньої глибоким 

інтелектуальним аналізом та концептуальністю мислення, вирішити це історичне завдання 

одноосібно, без тісної взаємодії один з одним не можуть. Таке вирішення потребує 

комплексного поєднання всіх засобів, які впливають на людську особистість, і серед них 

філософії і мистецтву належать чільні позиції» [8, с. 32].  

Мистецтво завжди відрізнялося філософським характером – як тоді, коли філософські ідеї 

виражені в тексті твору прямо й безпосередньо, так і тоді, коли вони є образним атрибутом 

твору. Більше того: художній психологізм цілком коректно уподібнюється особливому типу 

філософського інтелектуалізму. І в цьому художньому психологізмі філософія має потребу не в 

меншій мірі, ніж мистецтво – у філософії. «Мистецтво не розчиняється у філософському 

мисленні, художня думка не тотожна філософській свідомості, але кожен великий художник 

завжди був водночас художником-мислителем: «Знати найкращі способи виконання – 

зауважував Гонзага, – означає бути «хорошим художником»; відчувати вплив речей і вміти 

передавати це відчуття іншим – означає бути «художником-поетом»; знати причину їх впливу – 

означає бути «художником-філософом». А от той, хто володіє всіма трьома якостями, є «по-

справжньому великим художником». [8, с. 42]. 

В епоху Нового часу вважалося, що мистецтво як сфера, котра визначається 

чуттєвістю, має органічну потребу в інтерпретаціях і критеріях, які встановлюються 

філософією як вченням про здатність до розумового світоспоглядання. Мислителі Нового 

часу витлумачували мистецтво не лише сферою чуттєвості, а й специфічним типом 

світовідношення. В цьому сенсі Вінкельман зазначав: краса сприймається зором, але 

пізнається і розуміється розумом; це призводить до того, що у відчуття дещо втрачається 

гострота, але натомість воно набуває більшої адекватності, а це є основною цінністю.  

А. Камю влучно зауважив: мислять лише образами. Інтерес філософії до художнього 

мислення, як і тяжіння художників до застосування філософських ідей, обумовлені спільністю 

інтегративного підходу до світу, який у кожній з цих сфер завжди зберігає свою специфіку.  

Проблема взаємозв’язку художньої творчості та соціуму залишалася в епіцентрі уваги 

мислителів у всі часи [11, с. 307-308]. Як впливає світоглядний, аксіологічний, ментальний та 

естетичний стан (рівень) соціуму на мистецтво? Яке місце відводиться мистецтву в суспільному 

житті? Яке його покликання? Які механізми взаємозв’язків соціального та мистецького? 

Відповісти на ці питання намагалися здавна. Одне з основних труднощів полягало в тому, щоб 

дати відповідь на питання, наскільки твори мистецтва спроможні сприяти оптимізації суспільної 

атмосфери. Чи може їм варто відмовитися від таких спроб, відгородитися від навколишньої 

реальності й існувати, за висловом Ш. О. Сент-Бева, у «вежі зі слонової кістки». 

Мистецтво є принципово важливим засобом збереження справжності людини. 

Специфіка мистецтва, а відтак і його особливе становище в культурі, полягає в тому, що 

воно постає символічним уявленням про цілісність світу, репрезентуючи собою «смислову 

нероз’ємність життя» (Г. Гадамер). Унікальність цієї духовної форми культури полягає в 

тому, що тільки йому підвладне образне відтворення цілісної людини, бо в інших сферах 

культури людина представлена фрагментарно, заміщена своїми окремими сторонами і 

функціями. Мистецтво розкриває сенс людського буття, дозволяє людині осягнути свою 

причетність до Універсуму. Ця гуманістична місія покладена на справжнє мистецтво, яке 

живе у «великому часі» (М. Бахтін). Що ж стосується технічно відтворених художніх 

творів, то вони таку роль виконувати неспроможні [16, с. 155-156].  

Т. Адорно наполягав, що тиражовані індустрією культури художні твори – це вже не 

мистецтво, а «ходовий товар», «рядовий в армії споживчих продуктів», і, будучи таким, 

вони є шахрайським порушенням прав людини, гідної справжніх художніх творів. Втім, 

технічне відтворення художніх творів – це реальність сучасного суспільства, яка має 

тенденцію до все більшої експансії. Відповідно до теорії Н. Лумана, художня культура 

виробляє художні цінності за допомогою якраз технічного відтворення художніх творів.  

Тиражуючи, копіюючи мистецькі витвори, система перетворює їх у художні цінності й 

цим же актом здійснює своє розрізнення з навколишнім середовищем – творами мистецтва. 
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Художня культура як система відносин виробництва-споживання художніх цінностей за 

допомогою технічного відтворення художніх творів протистоїть без-образності кітчу, 

симулякрів, зберігає і зміцнює в людині творче начало, розвиває його родову властивість – 

творчу здатність, пробуджує в індивіді художника [6, с. 11-12].  

Мистецтво і художня культура фундаментально залежні, але разом з тим кожен з цих 

феноменів утворює особливу онтологічну сферу, наділену своєю буттєвої специфікою. 

Категоріальне розрізнення мистецтва та художньої культури базується на онтологічній 

диференціації, що розмежовує художню творчість та художнє виробництво. На відміну від 

художньої творчості художнє виробництво не створює творів мистецтва, а лише технічно 

відтворює їх, перетворюючи в цінності художньої культури суспільства. 

Висновки. Кожна епоха становлення мистецтва віддзеркалює певний загальний рівень 

художнього мислення, однак художники, окрім реалізації креативних зусиль, порушували і 

розв’язували ще й проблеми загальнолюдського гатунку: вони світоглядно випереджали 

свій час, системно осмислювали минуле і робили евристичні відкриття щодо майбутнього.  

Сучасному художнику здебільшого доводиться діяти концептуально, відштовхуючись від 

принципів, генерованих найбільш авторитетними інтелектуальними ойкуменами: 

ніцшеанством, фрейдизмом, екзистенціалізмом, структуралізмом, постмодернізмом. Соціальні 

трансформації відчутно позначились і на постаті самого художника, його місці в суспільстві, на 

зв’язках із соціальним середовищем. Є всі підстави стверджувати, що нині формується новий 

образ художника, який ще не набув належного теоретичного висвітлення.  

Докорінно змінилися процеси встановлення соціального статусу сучасного художника. 

Для досягнення успіху митець повинен володіти сингулярністю методів і позачасовим 

статусом результатів своєї творчості. Кар’єра сучасного художника залежить від 

оригінальності й популярності особистісної естетичної та стилістичної траєкторії 

(відповідно до принципу: будь оригінальним або помри!).  

Серед сучасних мегатенденцій варто виокремити відносне зниження ролі 

«професіоналізму» на користь «технологічності» мистецтва. Труднощі зі встановленням 

художніх критеріїв мистецького твору значною мірою детерміновані технологізацією 

художньої творчості, плюралізацією художньо-публічного простору, а також зміною 

внутрішньої структури художнього простору.  

Сьогодні художник оцінюється не за його знанням законів мистецтва і вмінням їх 

застосовувати, як це мало місце в епоху академізму, а за успіхом його діяльності, за здатністю 

змусити суспільство схвалити свої твори. У цьому контексті закономірно актуалізується аспект 

художніх критеріїв якісного твору, а також апріорно-апостеріорна неможливість їх достеменного 

встановлення, враховуючи процеси динамічної технологізації художньої творчості, плюралізації 

і зміни внутрішньої структури художнього простору і його зовнішніх меж.  
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Oksana Matviienko  

The artist as a social phenomenon: the problem of content imperatives 

 

The artist as a social type has always been a feature of any society. However, his place in the 

social hierarchy was undergoing significant changes in the process of historical development. 

Equally resonant is the issue of artist’s content imperatives: what features are mandatory for the 

artist; in the absence of which features the artist loses its criterion of identity? 

In contrast to the artistic creation – artistic production does not create works of art but only 

technically reproduces them, turning them into values of culture. A real artist does not simply 

copy reality, but symbolizes and summarizes it by recreating its most characteristic features. The 

problem of artistic form is not a problem of copying real objects and attempts to find similarities 

with them, but an attempt to transfer information about the value of objects and phenomena. 

Every era of art reflects a certain general level of artistic thought. Moreover, the artists who 

created outstanding works also raised and solved human problems – they were ahead of their time 

by thinking about past times and making heuristic discoveries about the future. 

Keywords: the artist as a social type, attributive feature, historical development, social 

genesis, artist’s content imperatives, criterion of identity.  
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СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТІ  

(НА ПРИКЛАДІ ФОКУС-ГРУПОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 

 

У статті розглядається одна з актуальних проблем сучасного суспільства – 

ставлення до гомосексуальності. Проаналізовані досягнення України в напрямі прийняття 

антидискримінаційного законодавства. 

На матеріалах фокус-групового дослідження вивчено ставлення студентів до 

нетрадиційних форм сексуальності і шлюбу. Отримані дані співставлені з даними 

соціологічних опитувань. Виявлена гендерна асиметрія толерантності до 

гомосексуальності, поширеність гомофобії серед представників чоловічої статі.  

Найбільший вплив на формування ставлення до людей з гомосексуальною орієнтацією 

чинять ЗМІ (серіали, книжки і т.п.), релігійні організації та політики. Дві третини 

учасників дослідження не схвалюють одностатеві шлюби, а ставлення до можливості 

всиновлення дітей гомосексуальними парами вкрай негативне.  

Запровадження уроків толерантності в школах може бути тим кроком, який 

дозволить сформувати власну думку щодо прав людини і підвищити рівень толерантності 

щодо гомосексуальних людей хоча б серед молоді. 

 

Ключові слова: студенти, толерантність, гомосексуальність, гомофобія, ЛГБТ-

спільноти, сексуальність, сексуальна орієнтація, одностатеві шлюби, дискримінація 

 

Актуальність. Соціокультурний простір сучасного глобального світу багатоманітний. 

З одного боку, люди в процесі соціальних комунікацій конструюють цей простір, з іншого – 

соціокультурний простір сам впливає на людину. Трансформація українського суспільства 

гостро поставила питання про усвідомлення індивідуальної та групової соціальної 

ідентичності, інтеграції та дезінтеграції, місці в соціальній ієрархії, солідарності, 

згуртованості, системі цінностей. 

Проблема розвитку суспільства безпосередньо пов’язана із пом’якшенням існуючих 

соціокультурних відмінностей між народами в майбутньому, оскільки глобальна етика 

формується буквально на наших очах. 

Прийняття гомосексуальності – одна з проблем, вивченням якої займаються соціологи 

в межах гендерних досліджень та вивчення толерантності населення. Населення України, 

яке обрало західний вектор розвитку і декларує визнання західних цінностей, неоднозначно 

сприймає толерантне ставлення і боротьбу проти дискримінації за ознакою сексуальної 

орієнтації в більшості країн ЄС. 

Ставлення суспільства до гомосексуальності надзвичайно різноманітно в різних 

культурах і в різні історичні епохи, як і ставлення до сексуальних бажань, активності та 

відносин в цілому. Поширеність одностатевої любові відома з давніх-давен. За даними 

різних дослідників, у сучасному світі стійку гомосексуальну спрямованість мають в 

середньому 1-6 % чоловіків і 1-4 % жінок. Як і у випадку з гетеросексуальною поведінкою, 

щодо гомосексуальної поведінки встановлені приписи і заборони можуть бути дані людям 

відповідно до їх статі, віку, соціального статусу і / або класу. 

Починаючи з 1970-х років в більшості країн зростає толерантність щодо одностатевих 

відносин між повнолітніми партнерами. З кожним роком перелік країн, де одностатеві шлюби 

легалізуються, зростає. Як правило, в економічно розвинених країнах люди гомосексуальної 

орієнтації за законом мають рівні права з представниками гетеросексуальної орієнтації. 

Разом з цим, за даними на 2017 рік в 72 країнах світу зберігається кримінальне 

переслідування за гомосексуальні акти, а в 5 країнах (Іран, Саудівська Аравія, Йємен, Нігерія 
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та Уганда) вони караються смертною карою. В той же час в деяких країнах Латинської 

Америки (Аргентині, Бразилії, Чілі, Мексиці) існує гей-визнання більшості [7, с. 15]. 

1991 року Україна стала першою на пострадянському просторі визнаною ООН країною, 

яка почала шлях декриміналізації гомосексуалізму. Одностатеві стосунки між особами, які 

досягли шістнадцятирічного віку, були легалізовані в межах пострадянської реформи 

кримінального кодексу. 1993 року гомосексуальність була депатологізована (виведена з 

розряду медичної патології). Операції дорослих зі зміни статі були узаконені в 1996 році.  

Прийняття Україною антидискримінаційного законодавства, в тому числі за ознакою 

сексуальної орієнтації – це одна з обов’язкових умов вступу до Європейського Союзу. 

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання 

та протидії дискримінації» було прийнято в 2014 році. Подібне трактування є в іншому 

документі уряду – «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері 

прав людини на період до 2020 року» [1]. Даним документом держава зобов’язується 

захищати права сексуальних меншин.  

Також у 2015 році були внесені зміни до Кодексу законів про працю України щодо 

гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом 

Європейського Союзу [2]. Відтепер на законодавчому рівні заборонена дискримінація за 

ознакою сексуальної орієнтації на робочому місці. 

Але в повсякденному житті гомофобія в українському суспільстві є звичним явищем. 

Хоча одностатеве кохання вже не є ознакою божевільності, психопатією і т.ін., йому, як і 

раніше, відводиться значне місце в різного роду ксенофобських та екстремістських списках. 

Згідно результатів багатьох досліджень, найбільша кількість проявів гомофобії 

відзначається в країнах колишнього соціалістичного табору [15]. 

Метою даного дослідження є з’ясування ставлення студентів/-ок ВНЗ до явища 

гомосексуальності. Реалізація поставленої мети вимагає розв’язання завдань, пов’язаних з 

визначенням факторів, що сприяють поширенню гомофобії, а також аналізом даних 

емпіричного дослідження, проведеного методом фокус-групи.  

Ступінь наукового опрацювання проблеми. Вивчення ставлення студентів вищих 

навчальних закладів до гомосексуальності дає можливість сформувати уявлення про 

поширеність гомофобних настроїв серед найбільш освіченої частини молоді та зробити 

прогноз щодо поширеності в нашому суспільстві ксенофобії по відношенню 

гомосексуальності в майбутньому. Зауважимо, що молодь – та частина суспільства, яка 

демонструє найбільш високий рівень толерантності до різних аспектів нашого життя. Чи 

стосується це людей з гомосексуальною орієнтацією? 

Вивчення сексуальності та проблем, пов’язаних з нею, завжди викликало труднощі в 

роботі дослідників. Яким методам надавати перевагу? В якій мірі можна довіряти 

ретроспективним судженням людей? Наскільки відвертими є люди, коли відповідають на 

питання, що стосуються інтимного життя? Чи не отримуємо ми у відповідь на наші питання 

варіанти соціальної норми?  

Одним із перших найвідоміших дослідників сексуальності в різних її формах вважається 

американський біолог, професор ентомології та зоології, засновник інституту з вивчення 

сексу, статі і репродукції Альфред Кінсі. «Звіти Кінсі», які призвели до бурхливих дискусій, 

розглядаються багатьма як пусковий механізм для сексуальної революції 1960-х. Одним із 

результатів праць Кінсі та інших дослідників стало те, що Американська психіатрична 

асоціація в 1973 році виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань. Згідно 

досліджень А. Кінсі, загальна кількість чоловіків і жінок, що мали гомосексуальний контакт 

хоча б раз в житті, доходить до 48% чоловіків і 19% жінок [16, с. 96]. 

Варто також згадати внесок відомого американського соціолога, одного з провідних 

фахівців в галузі історії маскулінності Майкла Кіммеля. У своїй відомій праці 

«Гендероване суспільство» автор розглянув під гендерним кутом зору найважливіші 

міжособистісні взаємодії: близькі стосунки, дружбу і кохання; сексуальні відносини та різні 

форми й прояви насильства. Вказана праця містить аналіз природи гомофобії: «… 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9A%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%96_%D0%B7_%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83,_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9A%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%96_%D0%B7_%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83,_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
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гомофобія висловлює страх не стільки перед гомосексуалами, скільки перед іншими 

чоловіками взагалі, страх, що інші чоловіки можуть викрити нас, позбавити чоловічої 

гідності, показати нам самим і всьому світу, що ми «не тягнемо», що ми не справжні 

чоловіки. Вона освячує і зміцнює ієрархічний характер чоловічих співтовариств і право 

«справжніх» чоловіків панувати над «несправжніми». Принизити іншого – означає 

«опустити» його, позбавити чоловічої гідності» [3, с. 368]. 

Одним із найавторитетніших дослідників гомосексуальності та інших форм сексуальної 

орієнтації справедливо вважається російський соціолог, сексолог, психолог Ігор Кон. Зокрема, 

його праці «Лунный свет на заре: лики и маски однополой любви» (И.Кон, 1998) [7], 

«Сексуальная культура в России: Клубничка на березке» (И.Кон, 1997) [5] та «Вкус запретного 

плода: Сексология для всех» (И.Кон, 1998) [4] можна вважати зразком теоретико-

методологічного аналізу проблем сексології як міждисциплінарної галузі знання. А у праці «Секс 

и меньшинства. Как гомофобия становится ксенофобией» ним був зроблений ґрунтовний аналіз 

соціальної й психологічної сутності гомофобії: «Її соціальне коріння – консерватизм, 

традиціоналізм і невпевненість у власному статусі, а психологічно вона пов’язана з такими 

рисами характеру, як авторитаризм, ригідність мислення й догматизм» [6, с. 33]. 

Вищезгадані праці торкаються теоретичних питань аналізу зазначеної проблеми. Що 

стосується емпіричного вивчення проблеми, то деякі соціологічні інституції (Київський 

міжнародний інститут соціології, компанія GfK Ukraine) мають можливість задавати 

питання, які стосуються ксенофобії, в тому числі й гомофобії, у своїх моніторингових 

проектах. В аналізі проблеми ми можемо звертатися і до матеріалів, які поширюються 

Радою Європи (наприклад, звіт про ситуацію зі злочинністю на грунті ненависті в Україні 

[15]), а також інформацією, що надається ЛГБТ-організаціями [10]. 

Виклад матеріалу. На розвиненість різних форм прояву гомофобії (гетеросексизму) в 

суспільстві або групі впливає цілий ряд факторів. Серед чинників загального характеру можна 

виділити ставлення релігії до сексуальності; загальний рівень освіченості й сексуальної 

культури суспільства та пов’язаний з ним панівний соціально-політичний «погляд» на 

«нормальну» сексуальність, який наповнюється різними соціальними фобіями в кризових 

ситуаціях. Специфічними факторами можна назвати загальний рівень терпимості до 

відмінностей і «інакшості», реальний ступінь прийняття соціального та культурного 

плюралізму, ступінь освоєння спільнотами і групами різних практик солідарності. З цим 

пов’язаний загальний рівень сексуальної тривожності та публічного циркулювання 

сексуальних табу й страхів, моральних панік, які формуються навколо «сексуальної 

розбещеності». До останніх можна віднести СНІД та нарко-паніки, паніки ранніх сексуальних 

дебютів, наслідків мастурбації та ранніх абортів, підліткової гомо- й гетеро- проституції, які 

інтерпретуються в медико-психіатричних і кримінально-девіантних термінах [11, с. 601]. 

Варто також взяти до уваги поширеність у суспільстві сексизму, гендерного та 

статевого шовінізму. У випадку їх значної поширеності можна говорити про вірність 

молодого покоління «природній» гендерній стратифікації, заснованій на чоловічій 

гегемонії. Зокрема, ненависть до гомосексуалів у чоловічому співтоваристві може бути 

засобом підтримки групової чоловічої солідарності. 

У листопаді 2017 р. авторкою було проведено 5 фокус-груп серед студентів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, які навчаються на 

різних курсах та факультетах (загальна кількість учасників – 41 студент/ка). 

Виявилось, що дівчата та хлопці по-різному ставляться до ЛГБТ. 100% дівчат 

оцінюють своє ставлення до цієї групи людей як нейтральне, 100% хлопців – вкрай 

негативно. Наприклад, при визначенні свого ставлення до ЛГБТ один із учасників фокус-

групи (Олексій) визначив його як «негативно-агресивне», оскільки «їх поведінка – це 

порушення моральних і етичних норм». Інший учасник дослідження (Сергій) зауважив, що 

з точки зору репродуктивних інтересів суспільства зростання кількості таких людей буде 

загрозою. «Навіть обговорення цієї теми – вже визнання того, що це нормально, але це 

ненормально» (Олексій). Також деякі учасники дослідження зауважили, що їх ставлення до 

http://www.neuro.net.ru/sexology/book5.html
http://www.neuro.net.ru/sexology/book6.html
http://www.neuro.net.ru/sexology/book4.html
http://www.neuro.net.ru/sexology/book4.html
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гомосексуальних людей зумовлене їх релігійними поглядами, а сучасна церква категорично 

не сприймає подібних стосунків між людьми. 

На думку авторів відомої праці «Соціальна організація сексуальності», «гомофобія зміцнює 

гендер статі, змушуючи чоловіків виглядати і діяти гіпермужньо, а жінок - ультражіночно. У 

даний час конструювання і втілення гетеросексуальності (як еротичної переваги іншого гендера) 

вимагають гомофобії», – вважають Дж. Геньон та Стюарт Майкл [17, с. 312]. 

На противагу цьому, дівчата ставляться до людей гомосексуальної орієнтації 

нейтрально: «Це їх вибір, вони нічого поганого суспільству не роблять. Вони такі ж, як ми, 

у них просто інші погляди» (Олена). «Вони мають право вибору, свободу, тому треба 

ставитися до них нейтрально» (Олександра). 

Можна погодитись з Майклом Кіммелем, який так пояснив існуючі розбіжності в 

залежності від статі: «Гомофобія – це дещо більше, ніж страх і ненависть до гомосексуалів. 

Для чоловіків це ще й страх, що тебе вважатимуть немужнім, жіночоподібним або ще гірше – 

гомосексуалістом. Ці страхи майже незнайомі гетеросексуальним жінкам, хоча багато хто з 

них (і майже всі чоловіки) бояться, що їхні діти стануть гомосексуалами»[3, с. 368]. 

Загальнонаціональне опитування «Думки і погляди населення України», проведене 

Київським міжнародним інститутом соціології в лютому 2016 р. (2020 інтерв’ю за місцем 

проживання, вибірка стратифікована, чотириступенева випадкова, репрезентативна для 

дорослого населення), виявило, що єдиною групою, де спостерігалося переважання тих, хто 

виступають за рівність прав осіб з гомосексуальною орієнтацією та інших громадян України, 

були групи учнів і студентів (49% проти 36% тих, хто виступають за обмеження прав ЛГБТ) [12]. 

А результати дослідження «Українське покоління Z: цінності та орієнтири», 

проведеного у липні-серпні 2017 р. кампанією GfK Ukraine на замовлення Центру «Нова 

Європа» (2000 респондентів віком 14-29 років, вибірка репрезентативна населенню України 

цієї вікової групи), демонструють схожі результати: 40 % української молоді зовсім не 

хотіли б бачити гомосексуалів своїми сусідами (на четвертому місці після наркозалежних, 

колишніх ув’язнених та ромів – 71%, 59% та 55% відповідно) [14]. 

Соціологи, досліджуючи нетолерантне ставлення до різних груп населення, 

зосереджуються на соціодемографічних характеристиках респондентів. Рівень 

нетолерантності до гомосексуалів, на їхню думку, залежить від статі (жінки толерантніші 

від чоловіків), рівня освіти (освіченіші люди – терпиміші), віку (молодші за віком люди 

толерантніші від старших, за винятком хлопців-підлітків), реґіону мешкання (міські жителі 

толерантніші за сільських), релігійности, професійної зайнятости, рівня прибутків тощо [8]. 

Результати нашого опитування свідчать про те, що значна частина молодих людей 

виступають проти дискримінації за будь-якою ознакою.  

Разом з цим, хлопці більш негативно ставляться до чоловічої гомосексуальності, ніж до 

жіночої. Студенти-чоловіки вважають, що жіночі (лесбійські або бісексуальні) схильності 

можна терпіти, оскільки вони можуть бути тимчасовим явищем, але чоловічі - в жодному 

разі («це неподобство, неприпустимо для нормальних людей» (Іван).  

Дівчата ж продемонстрували толерантне ставлення до гомосексуальних людей. 

Можливо, жінки більш толерантні, бо вони більш дискриміновані в суспільстві. З іншого 

боку, можна припустити, що дівчата проявляють демонстративну толерантність, оскільки 

вважають її соціальною і гендерною нормою, в той час як хлопці не прагнуть 

демонструвати прихильність до соціальних норм (або вважають гомофобію обов’язковим 

елементом чоловічої гендерної ролі). 

Абсолютна більшість студентів зауважила, що серед їх оточення немає людей 

гомосексуальної орієнтації, хоча й припустили, що подібна ситуація існує внаслідок того, 

що гомосексуальність приховується через поширені гомофобні настрої в суспільстві.  

Єдина учасниця, яка має знайомих серед представників ЛГБТ-спільнот, стверджує, що 

«знайомство з ними знімає упередженість. Ці люди нічим від нас не відрізняються» (Алла). 

На питання «Як би Ви відреагували, якби друг (родич) повідомив, що він є 

гомосексуальною людиною?» більшість відповіли, що це би викликало в них велике 



Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

229 

здивування, але ставлення це би не змінило. Разом з цим, гомофобно налаштовані хлопці 

припинили би спілкування з такою людиною. 

«Чи змінювалося ваше ставлення до ЛГБТ протягом певного часу?» Одна з учасниць 

відповіла, що певною мірою змінилося. «У дитинстві тобі кажуть, що це погано, і ти в це віриш. 

Пізніше починаєш замислюватися, і усвідомлюєш, що насправді ці люди просто інші» 

(Світлана). Найбільший вплив на формування ставлення до людей з гомосексуальною 

орієнтацією, на думку студентів, чинять ЗМІ (серіали, книжки і т.п.). Можливо, вони сприяють 

вихованню більш толерантного сприйняття гомосексуальних людей. Але надмірна кількість 

інформації шкідлива, оскільки нав’язує думку, що це варіант норми. «Дійсно, яскрава пропаганда 

не потрібна. Для чого це афішувати?» (Олена). Саме тому не варто висвітлювати проблеми 

ЛГБТ-спільноти в ЗМІ, оскільки це буде стимулювати інтерес підлітків та людей з невизначеною 

гендерною ідентичністю та сприяти збільшенню кількості гомосексуальних людей.  

Отже, попри декларативно нейтральне ставлення більшості опитаних вони негативно 

оцінюють висвітлення різних аспектів життя людей з гомосексуальною орієнтацією у ЗМІ. 

А камінг-аут взагалі вважають недоречним. 

Суперечливе сучасне ставлення українців до ЛГБТ добре ілюструють результати 

опитування мешканців Києва, що було проведене Центром досліджень та комунікацій «Active 

Group» у квітні цього року: 38% респондентів були готові дозволити або радше дозволити, а 

57% – бажали би заборонити або радше заборонити проведення у столиці «гей-параду»; 

водночас, обмеження свободи мирних зібрань в Україні підтримали лише 26% опитаних [13].  

Відповіді на питання: «Чи варто в школах проводити уроки толерантності?» 

розподілилися у відповідності зі ставленням до гомосексуальності. На думку чоловічої 

частини учасників дослідження (гомофобно налаштованих), «це дуже сильний вплив на 

дітей, бомба уповільненої дії. Вона зірветься через пару століть. Це деградація суспільства» 

(Олексій). Дівчата ж оцінюють цю ідею цілком позитивно: «Уроки толерантності 

проводити варто, оскільки батьки оцінюють таких людей виключно негативно, необхідно 

виховувати толерантність» (Наталія). 

Зауважимо, що в сучасній середній школі практично відсутнє подібне виховання. Хотілося 

б навести приклад чудового посібника для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

«Ми різні – ми рівні: Основи культури гендерної рівності», який орієнтований на формування 

гендерного світогляду, вільного від стереотипів і упереджень [9]. На жаль, в ньому немає 

жодного слова про гомосексуальність і толерантне ставлення до людей гомосексуальної 

орієнтації. Отже, в середній школі і в більшості випадків в сім’ях дана тема є табуйованою, що 

аж ніяк не сприяє вихованню толерантності та подоланню гомофобії. За словами студентів, 

їхнє ставлення до ЛГБТ-спільнот формується під впливом кіноіндустрії та ЗМІ.  

В останні десятиліття у світі поширюється рух на підтримку одностатевих шлюбів. 

Факт реєстрації такого шлюбу, коли він можливий, закріплює за одностатевою сім’єю такі 

права, як право на спільне майно, право на аліменти, права на спадкування, соціальне й 

медичне страхування, пільгове оподаткування та кредитування, право на ім’я, право на 

розпорядження тілом у разі смерті партнера, право на спільне батьківство і виховання 

прийомних дітей та інші права, яких позбавлені незареєстровані пари. 

Внаслідок поширення гомофобії в українському суспільстві визначити кількість 

одностатевих пар неможливо. Ми можемо керуватись лише цифрами, які поширює 

ЛГБТ-спільнота. За дуже приблизною оцінкою, кількість стабільних одностатевих пар 

в Україні може складати принаймні 100-200 тисяч. [10]. Очікувана кількість 

зареєстрованих сімейних одностатевих пар складає від кількох десятих до декількох 

відсотків від числа звичайних шлюбів, укладених за той самий проміжок часу.  

Запровадження реєстрованого партнерства для одностатевих пар, подібного до 

звичайного шлюбу, але без права на спільне всиновлення дітей більшість учасників фокус-

груп (приблизно дві третини) не підтримують. «Наше суспільство до цього ще не готове» 

(Людмила); «це буде підтвердженням на суспільному рівні того, що це варіант норми» 

(Ігор). На думку студентів, мотивація вибору нетрадиційних шлюбних відносин залежить 
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не тільки і не стільки від вродженої схильності до гомосексуальних стосунків, скільки від 

значного поширення узаконення одностатевих шлюбів в країнах Європи та Америки.  

Разом з цим, частина респондентів оцінює таке явище як «реалізацію свободи вибору» 

(Наталія). Рівень неприйняття ідеї одностатевих шлюбів в нашому дослідженні дещо 

вищий, ніж у вищезгаданому дослідженні КМІС від 2016 року, коли проти реєстрованого 

партнерства висловились 52% опитаних учнів та студентів [12].  

З нашої точки зору, ідея, згідно якої гей-союзи підривають інститут шлюбу, не 

відповідає дійсності, оскільки він підривається нестабільністю звичайного шлюбу, багато 

гетеросексуальних людей не бачать в ньому сенсу. 

Ставлення до усиновлення дітей одностатевими парами є однією з найбільш гострих 

проблем в сучасних розвинених суспільствах. Лише двоє учасників дослідження позитивно 

оцінюють таку можливість. Негативне ставлення до усиновлення дітей одностатевими парами 

наші респонденти пов’язують як з проблемою успішності статеворольової соціалізації дитини, 

так і з можливою дискримінацією дітей в суспільстві. Серед найбільш значущих наслідків 

дискримінації студенти називають зміни в психіці дитини, її світогляді, причому не 

виключають можливості набуття нетрадиційної сексуальної орієнтації. На їх думку, дітям, які 

вчаться на прикладах дорослих, а в першу чергу - батьків, буде дуже складно правильно 

усвідомлювати себе і будувати відносини з оточуючими, більшість з яких гетеросексуальні. Не 

можна не погодитись, що прихильники легалізації одностатевих шлюбів найчастіше 

абстрагуються від питання, наскільки комфортно буде в такому шлюбі дітям. 

Підсумовуючи вищезазначене, хотілося б звернутися до звіту Єврокомісії при Раді 

Європи щодо ситуації на грунті ненависті [15]. Найбільше уваги, крім біженців і ромів, 

його автори приділили правам ЛГБТ. Як зазначено в звіті, головними джерелами 

поширення забобонів і нетерпимості залишаються українські церкви. Крім церкви, 

джерелами гомофобної риторики в Україні є політики, особливо націоналісти, які 

виправдовують насильство бажанням захистити Україну від «збоченців». Негативним 

аспектом європейці вважають і те, що для захисту маршів рівності в 2015-му і 2016-му 

знадобилося більше 6 тис. поліцейських. 

На думку представників Єврокомісії, в Україні не дотримуються права трансгендерних 

людей, а дискримінація по відношенню до ЛГБТ-осіб має місце практично у всіх сферах 

життя - дві третини населення країни вважає гомосексуальність відхиленням. Кожен третій 

представник ЛГБТ-спільноти заявляє про утиски на роботі у зв’язку з орієнтацією або 

гендерною ідентичністю, а кожен п’ятий - про приниження й упереджене ставлення. При 

цьому представники ЛГБТ-спільноти вкрай рідко подають до суду в зв’язку з фактами 

дискримінації, вважаючи такі судові процеси свідомо програшними [там само]. 

Принципи толерантності, які пропагує Євросоюз, не вимагають, щоб люди однаково 

любили «своїх» і «чужих». Мова йде про визнання реально існуючого плюралізму культур 

та способів життя: не зводьте свої принципи в абсолют і не заважайте іншим людям жити 

по-своєму. Наше суспільство має навчаться бачити за сексуальними проблемами людські. 

Висновки. Аналіз отриманих даних дозволяє зробити такі висновки. Отримані 

результати гендерної асиметрії толерантності до сексуальних меншин свідчать про досить 

агресивну позицію чоловіків, які не приймають відкритої демонстрації нетрадиційної 

сексуальності. Ставлення студентів до одностатевих шлюбів, а особливо до можливості 

усиновлення такими сім’ями дітей, вкрай негативне, оскільки може привести до 

неадекватної статеворольової соціалізації дітей, а також до їх соціальної дискримінації. 

Існуючу ситуацію можна пояснити специфікою соціалізації в нашому суспільстві. 

Зокрема, церква є непримиренним противником визнання будь-яких прав громадян з 

нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Релігійна самоідентифікація молоді досить 

висока (для 65 % молоді Бог є важливим), що свідчить про визнання авторитету Церкви з 

багатьох проблем сучасного суспільства. Крім того, українські політики демонструють 

гомофобію і цим самим також чинять вплив на формування свідомості.  
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Попри те, що ЛГБТ-тематика в Україні поступово стає звичною частиною суспільного 

дискурсу, тим не менш студенти, група українського суспільства з найвищим рівнем 

толерантності до ЛГБТ, не схвалюють позитивної репрезентації гомосексуальності в ЗМІ. 

Разом з тим, запровадження уроків толерантності в школах може бути тим кроком, який 

дозволить сформувати власну думку щодо прав людини. 
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Tetyana Medina  

Attitude of student youth to homosexuality (based on focus-group survey) 

 

One of the actual problems of modern society, attitude to homosexuality, has been considered 

in the article. Achievements of Ukraine towards accepting anti-discrimination legislation 

(decriminalization and depathologization of homosexuality, passing legislative acts of 

discrimination prevention and its countermeasures, introducing changes to Labour Law Code of 

Ukraine as a result of discrimination prohibition based on sexual identity) have been analyzed. 

The development of various forms of manifestation of homophobia is influenced by factors 

such as the attitude of religion to sexuality, the general level of education and sexual culture of 

society, the level of tolerance to differences and "otherness", prevalence in society of sexism, 

gender and sexual chauvinism. 

Students’ attitude towards non-traditional forms of sexuality and marriage has been studied 

based on the materials of focus-group survey. The data received has been compared to the data of 

sociological surveys. Gender asymmetry of tolerance to homosexuality, prevalence of homophobia 

among men has been revealed.  

The greatest influence to formation of attitude to people of homosexual orientation is made by 

mass media (TV-series, books etc.), religious organizations and politicians. Two thirds of the 

survey participants do not approve of same-sex marriage, and attitude to homosexual couples’ 

adopting children is extremely negative. 

Introduction of tolerance lessons at schools may be the step to allow formation of personal 

opinion about people’s rights and increase level of tolerance to homosexual people at least among 

the youth. 

Key words: students, tolerance, homosexuality, homophobia, LGBT community, sexuality, 

sexual orientation, same-sex marriage, discrimination 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОЛОДІ ЗАКАРПАТТЯ  

(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 

 

У статті досліджено соціальний потенціал молоді Закарпаття, що проявляється 

через можливість і здатність різних груп молоді виконувати усю сукупність соціально-

професійних ролей і функцій в даному суспільстві; дотримуватися в своїй поведінці 

соціально схвалюваних норм; активно і творчо ставитися до себе і до навколишнього 

соціальному середовищі. З позицій системно-діяльнісного підходу соціальний потенціал 

молоді включає в себе наступні складові: формування, розвиток і раціональне 

використання (реалізацію). Формування соціального потенціалу молоді здійснюється у 

процесі засвоєння молодими людьми тих функцій і ролей, які прийняті в даному 

соціальному середовищі, на який визначальний вплив здійснює близькість кордону з 

чотирма країнами Європейського Союзу. 

Ключові слова: молодь, соціальний потенціал, цінності, очікування, еміграція, пограниччя. 

 

Актуальність. Молодіжний потенціал – можливість і здатність різних груп молоді 

виконувати всю сукупність соціально-професійних ролей і функцій в даному суспільстві; 

дотримуватися в своїй поведінці соціально схвалюваних норм; активно і творчо ставитися до 

себе і до навколишнього соціального середовища. З позицій системно-діяльнісного підходу 

соціальний потенціал молоді включає в себе наступні складові: формування, розвиток і 

раціональне використання (реалізацію). Формування соціального потенціалу молоді 

здійснюється у процесі засвоєння молодими людьми тих функцій і ролей, які прийняті в 

даному соціальному середовищі. Це середовище (батьки, однолітки, школа та інші агенти 

соціалізації) повинне створити оптимальні умови для розкриття і розвитку всіх елементів 

молодіжного потенціалу, щоб домогтися найбільшої ефективності його формування.  

Слід зазначити, що формування соціального потенціалу сучасної молоді відбувається в 

умовах радикальних соціально-економічних змін, що виражаються в різкому зниженні рівня 

життя основної маси населення і, як наслідок, катастрофічне погіршення здоров'я молодого 

покоління, зниженні доступності освіти, широкого поширення різних форм девіантної 

поведінки дітей і підлітків (бродяжництва, наркоманії, проституції, злодійства, насильства і 

розбою і т. п.). Перелічені та багато інших негативних соціальних явищ не тільки викликають 

глибокі деформації в життєдіяльності молоді, а й, певною мірою, самі породжують їх [1]. У 

даній ситуації формування соціального потенціалу молоді має стати одним з найважливіших 

напрямків державної молодіжної політики, що потребують розробки нових основоположних 

принципів виховання і самовиховання молодих індивідів, заснованих на історичних, 

географічних, господарських, культурних особливостях розвитку нашої держави, включеного у 

світові економічні, соціальні та культурні зв'язки і відносини. 

Метою статті є з’ясування рівня сформованості соціального потенціалу молоді 

пограничної Закарпатської області. 

До основних завдань роботи відносимо: 

1. Дослідити соціальний потенціал молоді Закарпаття. 

2. Визначити індикатори соціального потенціалу особистості. 

3. Проаналізувати фактори формування соціального потенціалу молоді в процесі 

засвоєння нею функцій і ролей соціального середовища. 

Рівень дослідження проблеми. Формування, розвиток і реалізація соціального 

потенціалу молодого покоління здійснюються під впливом трьох взаємозалежних факторів. 

Різновекторні аспекти в дослідженні соціального потенціалу висвітлювали такі українські 
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соціологи, як С. Бабенко, О. Демків, Н. Коленда, М. Лесечко, О. Пелін, Н. Тютюнник, 

С. Устич, Л. Хижняк, А. Чемерис та ін.  

Виклад матеріалу. Розробка підходів до нарощення соціального потенціалу 

першочергово вимагає детальнішого вивчення цього поняття, з’ясування його сутнісних 

характеристик. 

Так, Т. Бабан, узагальнюючи думки різних авторів стосовно визначення терміна 

«потенціал», зазначає, що він являє собою реальні або приховані сукупні можливості, 

ресурси, запаси або джерела, що використовуються чи можуть бути використані 

(мобілізовані) для досягнення мети, розв’язання конкретної задачі, виконання 

цілеспрямованої роботи у певній сфері. З одного боку, потенціал – це наявні можливості та 

ресурси, що є в розпорядженні та використовуються або можуть бути використані для 

досягнення визначеної мети. З другого – це невикористані можливості підвищення 

ефективності виробництва чи діяльності. Тобто потенціал характеризується двома рівнями: 

досягнутим, або наявним, та перспективним [2]. 

Близьким за змістом до попереднього є визначення Н. Коленди, яка під соціальним 

потенціалом розуміє наявні та приховані можливості визначеного соціального актора 

(індивіда, сім’ї, виробничого колективу, територіальної громади, суспільства), що 

формуються у процесі взаємної діяльності окремих людей чи їхніх об’єднань та є 

результатом соціальних взаємовідносин, що за певних умов відображають ставлення 

акторів один до одного, до свого місця в соціумі, до фактів та явищ повсякденного життя, 

реалізуються за конкретних умов, а також потенцій (задатків) діяти у певних галузях з 

метою досягнення прийнятного результату [4]. 

Ґрунтуючись на положеннях української дослідниці І. Мурашко, виокремимо сутнісні 

складові соціального потенціалу особистості: гносеологічний компонент (система знань, 

умінь, навичок, компетенцій, уявлень, світогляду, когнітивних здібностей), аксіологічний 

(система цілей, цінностей, орієнтацій, установок, духовні потреби, моральність), 

креативний (творчі задатки, пошук нового, оригінальна та нестандартна діяльність), 

комунікативний (навички спілкування, розуміння і взаєморозуміння, комунікативні 

вміння), естетичний (система художніх потреб, засобів для їхнього задоволення), 

професійний (професійні очікування, система професійних знань та компетенцій, рівень 

професійної мотивації) [5].  

У нашому дослідженні ми виокремили конкретні індикатори соціального потенціалу 

особистості. За їхньою допомогою можна виміряти кількісні та якісні характеристики цього 

потенціалу. 

Знання. Вони закріплюють результати пізнавальної діяльності індивіда. Знання 

проявляються у вигляді засвоєних понять, законів, принципів.  

Компетенції. Компетенція позначає деяку зону відповідальності, набір обов’язків, 

сукупність функцій, що покладені на соціального суб’єкта в системі його соціальної діяльності 

(соціальна компетенція) або розподілу праці в рамках соціуму (професійна компетенція). На 

відміну від компетентності, компетенція позначає приховані психологічні утворення.  

Цінності. Під цінністю розуміють значуще для індивіда або групи явище (предмет) 

духовної (матеріальної) культури, яке сприймається суб’єктом оцінки як благо, норма, 

користь, вигода, ідеал.  

Очікування. Під очікуванням розуміють суб’єктивні орієнтації індивідів (сукупність 

установок стереотипів поведінки, оцінок, переконань, намірів) щодо майбутнього перебігу 

подій, які забезпечують пізнавальну, емоційну і поведінкову готовність індивідів до цих подій.  

Перераховані індикатори соціального потенціалу особистості є тими «цеглинками», які 

формують соціальний потенціал спільноти. Ці індикатори найчастіше перебувають у 

пасивному стані (особливо це стосується компетенцій, очікувань), мають латентну форму 

прояву. В активну форму вони переходять в умовах соціальної діяльності індивіда. Через 

знання, компетенції, цінності, очікування індивід реалізує свої потреби. 
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Потреби. Даним терміном позначають форму прояву психіки, яка сигналізує про 

наявність нужди, відсутність чогось для організму людини. На індивідуальному рівні 

потреби особистості репрезентовані емоційно забарвленими бажаннями, прагненнями, 

потягами, а їхня реалізація особистістю відбувається за допомогою оціночних емоцій.  

Таким чином, соціальний потенціал спільнот є комбінацією знань, компетенцій, 

цінностей, очікувань, потреб, що володіє додатковими перевагами за рахунок ефекту 

синергізму. У зв’язку з цим нарощування соціального потенціалу лежить не в площині 

простого збільшення його інтенсифікації, а в глибокому структурно-компонентному 

взаємодоповненні, можливості більш повного використання кожного з компонентів для 

підвищення ефективності соціального управління. 

Більш доступною стратегією є вивчення соціального потенціалу молодих людей на 

рівні окремих регіонів, зокрема на прикладі пограничної Закарпатської області. Вона є 

найзахіднішим регіоном України і межує одночасно з чотирма країнами. В цій області 

яскраво спрацьовують процеси пограниччя. Населення Закарпатської області складає 

близько 2,5% в загальній чисельності населення країни. Молоді люди виступають найбільш 

дієвим прошарком будь-якого суспільства, носієм новаторських підходів до державного 

управління. Турбота держави про молодь має базуватись на принципах відкритості, 

рівності, демократичності, солідарності, співпраці. Драматичні події, що спостерігаються в 

українському суспільстві протягом останнього часу, безумовно, впливають на всі його 

сегменти. Молодь, як найбільш активна соціально-демографічна група, водночас є і 

рушійною силою змін, і тим об’єктом, який найбільше відчуває на собі наслідки соціально-

політичних процесів. Зрештою саме від молодих людей та їх ціннісних орієнтацій, 

очікувань, потреб залежить майбутнє цього суспільства. 

З метою вивчення очікувань та потреб молоді Закарпаття кафедра соціології та 

соціальної роботи УжНУ провела дослідження методом анкетування. Опитування 

проводилось на основі квотної вибірки за наступними параметрами: вік (вікові групи 15-19 

років, 20-24 років, 25-29 років, 30-34 років), стать (чоловіки та жінки), населений пункт 

(місто та село). Загальний обсяг вибіркової сукупності склав 400 осіб. Помилка 

репрезентативності вибірки не перевищує 3% з урахуванням дизайн-ефекту. Дослідження 

тривало з 10 червня по 1 липня 2017 року. Опитування використовувало методику 

Ш.Шварца, яка передбачає випадковий відбір респондентів і полягає в тому, що п’ятдесят 

сім цінностей (ціннісні індекси першого порядку) за типом мотиваційної мети відносно 

основних потреб людського існування узагальнюються в десяти ціннісних орієнтаціях 

(Schwartz Value Survey, SVS) – ціннісні індекси другого порядку. 

Так, на перше місце молодь Закарпаття ставить гедонізм (бажання насолоджуватись 

життям). Цей феномен можна пояснити тим, що учасниками Революції Гідності були 

активні люди, лідери громадської думки, ініціатори перетворень. В той же час за 

результатами нашого дослідження актуальною потребою закарпатської молоді є діяльність 

з отримання позитивних вражень від життя. Учасники Революції Гідності та молодь 

Закарпаття цінують доброту, намагаються ставитись до інших доброзичливо. 

Молоді притаманно бути новаторами та відкидати консервативні цінності. Це 

проявилось в результатах нашого дослідження ціннісні пріоритети конформності та 

традиційності отримали найменше прихильників серед молоді краю (див. рис. 1.1.). 
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Рисунок 1.1 Співвідношення цінностей та очікувань молоді Закарпаття 

(2017 р., n=400) 

 
За результатами дослідження молоді Закарпаття ми з’ясували деякі відмінності у 

пріоритеті очікувань та цінностей від тієї молоді, що відстоювала свої переконання під час 

Революції Гідності. Результати дослідження, проведені ініціативною групою соціологів і 

соціальних працівників України 7-8 грудня 2013 року доводять, що найважливішими 

ціннісними пріоритетами для української молоді є Безпека, Доброзичливість, Універсалізм і 

Самостійність. Найменш важливими – Традиційність, Стимуляція та Конформізм. 

Більшість молоді дійсно хоче передусім покращити життя в країні, а не своє особисте, і 

задля цього згодна йти на незручності й втрати. Вражає той факт, що у протестувальників 

Євромайдану рівень конформізму був нижчим, а готовність ризикувати й важливість 

благополуччя кожного – вищим, ніж у громадян в Європі. Навряд чи вони вийшли б на 

площі своїх міст в іншому випадку. Хоча пріоритетними цінностями Європи XXI століття є 

повага прав людини, свобода, справедливість, демократія і верх закону. 

Сучасна молодь досить органічно поєднує як матеріальні, так і духовні цінності, не 

протиставляючи їх. За результатами досліджень найголовнішою цінністю для молодих 

людей є щаслива сім’я. Важливими цінностями також є спокійне життя, відсутність 

хвилювань, неприємностей, наявність друзів, допомога іншим людям. Їх дотримується 

переважна більшість опитаних респондентів.  

Таблиця 1.1. Як Ви оцінюєте власний матеріальний стан? (2017 р., n=400) 

  Відсоток,% 

Грошей не вистачає навіть на найнеобхідніші продукти харчування 3,0 

Усі гроші витрачаються на продукти і покупку необхідних недорогих речей 17,6 

В основному грошей вистачає, але придбання дорогих товарів тривалого 

користування потребує накопичення 
60,2 

Вважаю себе забезпеченою людиною, але на придбання квартири, машини 

потрібно накопичити 
12,2 

Будь-які необхідні витрати можу дозволити собі у будь-який час 3,0 

Важко сказати 4,0 

Всього 100,0 

Серед матеріальних цінностей особливо виділяються гроші, нерухомість та автомобілі. 

Проте, слід зауважити, що в сучасних умовах важко молодим людям придбати нерухомість або 
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інші вартісні речі. Наступна таблиця демонструє оцінку соціально-економічної ситуації в країні. 

Загальний рівень цієї оцінки є вкрай негативний, що позначається на очікуваннях молоді. 

Таблиця 1.2. Як Ви оцінюєте сучасну соціально-економічну ситуацію в країні? (2017 р., 

n=400) 

  Відсоток,% 

В цілому добре 4,0 

В цілому погано 54,3 

Дуже погано 26,4 

Важко сказати 15,3 

Всього 100,0 

Серед духовних цінностей домінує спілкування, мир та спокій. Відзначаємо також, що 

спостерігається зменшення впливу релігії на соціальне життя молоді. Особисту ціль – жити 

за релігійними заповідями, обирають не більше половини респондентів. Для частини 

молодих людей важливо відкривати щось нове, читати і подорожувати. Захоплення молоді 

відображають їх ціннісні орієнтації та є доволі різноманітними, а саме від захоплення 

автомобілями до плетіння бісером. Водночас, за результатами досліджень, спілкування в 

соціальних мережах, заняття спортом, музика та спілкування є найбільш поширеними 

способами проведення вільного часу. Серед часто згадуваних хобі звучали також перегляд 

кінофільмів, сучасне мистецтво, подорожі, історія та читання. Аутсайдерами серед 

вподобань для молоді виявились відвідування театрів, музеїв, концертів. Важливим 

аспектом життя молоді є стеження за власним станом здоров’я. Наступна таблиця 

демонструє власну оцінку стану здоров’я молодих людей Закарпаття (див. табл. 1.3.) 

Таблиця 1.3. Як Ви оцінюєте стан свого здоров’я? (2017 р., n=400) 

  Відсоток 

Здоровий (-а), практично не буває навіть нетривалих захворювань 
33,1 

Практично здоровий (-а), але іноді бувають застуди чи інші 

недовготривалі захворювання 
50,2 

Мав (-ла) серйозні захворювання, але вилікувався (-лася) 7,4 

Маю хронічне(-ні) захворювання, але це не дуже впливає на моє життя 6,0 

Призначено групу інвалідності 3,3 

Всього 100,0 

Досягнення життєвого успіху є надзвичайно важливим для абсолютної більшості молодих 

людей. Проте, лише половина респондентів вважає, що для досягнення життєвого успіху 

важливим є професіоналізм та сумлінність, а чесність і порядність превалює лише у чверті всіх 

респондентів. В той же час, наприклад, третина молодих людей вважає, що для цієї мети можна 

не гребувати будь-якими засобами, а кожен десятий опитаний покладається на везіння чи на 

вдалий шлюб. За результатами дослідження з’ясовано, що частина молоді не вирішивши 

сімейних проблем вдається до розлучення (6,1% респондентів є розлученими). 

Молоді люди одностайно відзначають послаблення ролі сім’ї як в житті окремої людини, так 

і цілого суспільства, і вважають цей процес об’єктивним. Значна частина респондентів взагалі ще 

не замислювалася над можливістю створення родини. Молоді люди досить прагматично 

ставляться до сімейного життя і вибору партнера. На думку молоді, сім’я не повинна ставати 

перешкодою для особистої самореалізації та самовдосконалення. Сім’ю необхідно створювати 

лише тоді, коли людині вдалося самоствердитися, досягнути чогось у житті, тобто у більш 

дорослому віці. Під самореалізацією молоді люди розуміють, в першу чергу, накопичення 

певних матеріальних благ (гроші, нерухоме майно, автомобіль), досягнення відповідних 

соціальних статусів та кар’єрного зростання. Частина учасників дослідження сама назвала цей 

підхід «егоїстичним» і не вбачає в цьому нічого поганого. Молоді люди розглядають сім’ю 

швидше в контексті можливостей для задоволення власних потреб, а не інших людей чи 

суспільства в цілому.  
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Респонденти підкреслили значення матеріального фактору і у виборі шлюбного 

партнеру. «Партнер повинен бути забезпеченим». Він/вона, як і діти, не повинні бути 

тягарем, який заважає розвиватися. Саме тому, молодь доволі спокійно ставиться до 

розлучень. Водночас, любов також розглядається як важливий фактор шлюбного вибору. 

Поряд із традиційними для Закарпаття патріархальними поглядами на розподіл ролей у 

сім’ї, значна частина молодих людей висловлюється за стирання меж між традиційним 

рольовим поділом. Для більшості молодих людей «нормальна» сім’я це та, де обоє батьків 

працюють, де «хороші», «люблячі» мама чи тато одночасно є успішними в житті та на роботі.  

Аналіз відповідей респондентів показав, що в країні склалася напружена ситуація щодо 

стабільності та забезпеченості. Абсолютна більшість опитаних висловила своє позитивне 

ставлення до виїзду за кордон. Більша частина опитаних людей прагне виїхати за кордон 

(64%), лише 19% хотіли б залишитися на рідних теренах Батьківщини та 17% респондентів 

вагалися по даному питанню. 35% молоді вважають, що збільшення емігрантів в найближчий 

час пов’язане з нестабільність в країні, відсутністю перспектив та не врегульованою політикою. 

Частка тих, хто вважає, що збільшення емігрантів пов’язане з низьким рівнем життя, бідністю, 

безробіттям та інфляцією, становить 32%. Проте, 23% молоді, вважають, що за кордоном 

життя краще і є більше можливосте для самореалізації. Частка тих, хто вважає, що з’явилось 

більше можливостей виїхати, побачити нове життя, становить 9%.  

У більшості опитані хочуть вчитися в країнах, де рівень життя набагато вищий, ніж в 

Україні. В основному, це Західні країни, де більш якісна освіта, політична і економічна 

стабільність, де не ведуться військові дії і люди там мають хоч якусь впевненість у 

завтрашньому дні. За даними опитування, мотивами для молоді виїхати вчитися в іншу 

країну є вищий рівень життя і більш якісна освіта, ніж в Україні, легша самореалізація. 

Також, навчаючись за кордоном, людина удосконалює знання іноземної мови, розширює 

свій світогляд і пізнає культури інших країн [3]. 

За результатами соціологічного дослідження з’ясовано, що основною характеристикою 

ціннісних та соціально-політичних орієнтацій, очікувань та потреб сучасної закарпатської 

молоді є їх різноманітність, що відповідає домінуючим тенденціям в інших країнах Європи. 

Проте чітко проглядаються і спільні риси, а саме поєднання суперечливих, на перший 

погляд, позицій: прагматичного погляду на життя з важливістю духовного розвитку, 

певного молодіжного радикалізму з толерантним ставленням до інших тощо.  

Подальша розробка даної теми пов’язана із регулярним вивченням очікувань та потреб 

молоді Закарпаття в умовах децентралізації, відстеженням їх динаміки, що дозволить 

зробити молодіжну політику в регіоні більш гнучкою та ефективною.  

Висновок. Ефективність державної молодіжної політики вимірюється дієвістю 

механізмів розв’язання проблем різних категорій та окремих представників молоді, обсягом 

та якістю соціальних послуг, які отримують молоді громадяни від владних структур. 

Безпосередній контакт переважної більшості молодих людей регіону з державними 

інституціями відбувається саме на рівні Закарпатської області. Ця обставина вимагає при 

дослідженні державної молодіжної політики в Україні особливу увагу приділяти діяльності 

органів виконавчої влади, відповідальних за реалізацію заходів щодо соціального 

становлення та розвитку молоді в Закарпатській області. 
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Social-economic potential of youth Transcarpathia  

(by results of sociological research) 

 

The article deals with surveys of the social potential of the youth of Transcarpathia that 

manifests itself through the ability and capacity of various groups of young people to perform the 

whole socio-professional roles and functions in a given society; to adhere to the socially approved 

norms in their behavior; to initiate transformation in the society. According to the system-activity 

approach the social potential of youth includes the following components: formation, development 

and rational use (realisation). The formation of the social potential of the youth is carried out in 

the process of assimilating by young people the functions and roles adopted in this social 

environment. This social environment is transformed under the influence of the proximity to the 

borders of four countries of the European Union. According to the results of the sociological 

investigation, it has been found that the main characteristic of values, socio-political orientations, 

expectations and needs of modern Transcarpathian youth is their diversity, which corresponds to 

the dominant tendencies in other European countries. However, the following features of the 

Transcarpathian youth are clearly viewed: a pragmatic lifestyle with the importance of spiritual 

development, a certain level of youth radicalism with a tolerant attitude to others. The study of 

this topic is related to the regular investigations of the expectations and needs of the youth of 

Transcarpathia in conditions of decentralization. Tracking the dynamics of the expectations and 

needs of the youth of Transcarpathia will make the youth policy in the region more flexible and 

effective and prevent high level of emigration. 

Keywords: youth, social potential, values, expectations, emigration, frontier. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ  

У ДИСКУРСІ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АНАЛІТИКИ 

 

Актуальність соціологічного аналізу організаційних засад соціального управління як 

суспільного феномену зумовлена об’єктивними потребами реформування організаційних 

структур управління сучасного українського суспільства, що трансформується в напрямі 

демократизації усіх сфер суспільного життя на засадах ринкової економіки. 

Ключові слова: організація, управління, організаційна сутність управління, 

організаційний потенціал управління, організаційні функції управління, організаційна 

структура управління. 

 

Вихідні передумови. Соціологічне дослідження організаційної сутності соціального 

управління як ключового інструмента суспільних перетворень сприятиме опрацюванню науково 

обґрунтованих підходів, орієнтованих не тільки на підвищення рівня організаційної 

впорядкованості систем соціального управління в українському суспільстві, але й на 

забезпечення ефективної організаційної взаємодії суб’єктів управління різних ієрархічних рівнів 

заради досягнення загальносуспільної мети – розбудови соціальної, демократичної, правової та 

економічно незалежної української держави. Найбільш ефективною методологією, що 

забезпечує переконливе проникнення в організаційний потенціал соціуму, є тектологія (або 

загальна організаційна наука) О. Богданова, теорія ідеальної бюрократії М. Вебера, теорія 

структурації Е.Гідденса, теорія організаційного потенціалу І. Ансоффа, управлінський потенціал 

діалектики Г. Гегеля, теорія соціальних систем Т. Парсонcа, соціальні аспекти кібернетики, 

загальної теорії систем та теорії соціального управління [1, с. 24-44].  

 Цей науковий багаж не тільки дозволяє здійснити глибокий аналіз фундаментальних 

організаційних засад соціального управління, але й сучасний стан управлінської цивілізації – 

наявність загальних базових організаційних засад управління суспільством, будь-яким 

соціальним об’єктом, у якому управлінський ефект більше залежить від специфіки організації 

соціального об’єкта, ніж від специфіки організації управління останнім. Інакше кажучи, 

створений людською цивілізацією науковий доробок можна кваліфікувати як методологічний 

інструментарій, що дозволяє досить успішно вивчати нові організаційні явища в сучасному 

соціумі, зокрема й організаційні засади соціального управління як такого.  

Соціологічний аналіз даної проблеми свідчить, що соціальне управління як суспільний 

феномен найповніше представлене в організаційному потенціалі самого об’єкта управління, 

тобто суспільної системи. Тому бачення цього об’єкта зводиться до розуміння організації як 

основної, сутнісної ознаки соціального управління, хоча парадигми цієї сутності у всіх її 

опосередкуваннях й досі немає попри певні методологічні знання, вироблені в межах загальної 

соціології, а також соціологічних теорій організації та управління. Це зумовлюється, зокрема, й 

тим, що в сучасній соціологічній науці термін „організація” ще не набув однозначного 

тлумачення і вживається щонайменше в чотирьох основних значеннях: 1) як стан 

упорядкованості або як внутрішня форма соціальної системи; 2) як сама система, що має складну 

організацію внутрішньої структури; 3) як діяльність, спрямована на відтворення цілісності 

соціальної системи, тобто як організаційна діяльність; 4) як соціальне об’єднання або як 

соціальний інститут. Отже, одні дослідники розглядають організацію як головну ознаку 
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управління, другі – як певну структуру, в якій відбуваються процеси управління, а треті – як одну 

з чотирьох загальних функцій управління або ж як другу стадію управлінського циклу [4, с. 6].  

Водночас об’єктивна необхідність визначення місця організації в соціальному управлінні 

істотно актуалізується у зв’язку з уявленням про управління як про властивість спільної 

соціальної діяльності людей, її зміст і тенденції розвитку, а також про ту роль, яку відіграє 

організація в сучасній управлінській практиці, зважаючи на виклики, які висуває перед 

соціальним управлінням сучасний розвиток людської цивілізації. 

Постановка дослідницьких завдань. Виходячи з об’єктивної необхідності дослідження 

організаційних чинників соціального управління як суспільного феномена та інструменту 

суспільних змін і перетворень, а також зважаючи на недостатнє опрацювання організаційних 

засад соціального управління з боку соціологічної науки, головною метою цієї статті є 

визначення місця і ролі організації в управлінні соціальною діяльністю людей, а також 

з’ясування змістових характеристик організації як фундаментальної методологічної основи 

соціального управління в умовах трансформації сучасного українського суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначальний теоретичний постулат 

полягає в тому, що організаційна сутність управління об’єктивно випливає з системної 

природи соціальної діяльності людей, оскільки кооперація спільної людської діяльності 

приводить не тільки до організації соціальної системи як такої, але й спрямована на 

приведення цієї системи у відповідність з притаманними їй закономірностями 

функціонування й розвитку. Це означає, що організація як сутність соціального управління є 

об’єктивною його характеристикою [5 с. 162]. Саме в даному контексті доцільно розглядати 

управління як організуючу соціальну діяльність, тому що саме вона відтворює будь�яке 

явище (об’єкт) як певну організаційну структуру. Ця структура стосовно соціальних утворень 

характеризується, насамперед, організацією як доцільною єдністю, що полягає в 

налагодженні певних відносин людини з природою. Тобто, слід піддати природну 

організацію впливу соціальної організації, вищим проявом якої є спільна людська діяльність.  

У цьому контексті людина теж виступає як певна організаційна структура, що складається не 

лише з безпосередніх трудових зусиль, але й з особистісного потенціалу самоуправління, процес 

якого починається з мислення та його основного результату – пізнання. Тим часом прагнення 

людини організувати природу „для себе” породжує нескінченну кількість соціальних впливів. Ці 

впливи, у свою чергу, взаємно не згармонізовані, що породжує певну дезорганізацію, створюючи 

відтак антиподні механізми в самому організаційному процесі. Тож перше і друге стає потужним 

джерелом організації об’єктивного управління, не кажучи вже про те, що зіткнення організації та 

дезорганізації є діалектичним джерелом соціального розвитку взагалі.  

Такий стан накладається безпосередньо і на саму природу, оскільки в певному розумінні 

людина як її елемент виступає в цьому контексті як її організаційне утворення, причому й за 

своєю внутрішньою структурою, яка теж має певний набір взаємопов’язаних елементів. 

Відомо, що організація такої „взаємодії” людини і природи є функцією мозку самої людини. 

Отже, соціальна організація породжує управління через такий природний „штаб”, як 

людський мозок, – так само, як і біологічна організація управляє рухом живих організмів 

через спадкову інформацію. Проте організація на рівні людини, її психофізичної структури в 

соціальному плані тривалий час не мала достатніх можливостей для свого прояву. 

Найпотужнішою „соціальною дією” в історії соціальної організації як відтворення природи 

став суспільний поділ і спеціалізація праці.  

Саме спеціалізація людської діяльності, створюючи власні методи самоорганізації, значно 

посилила організаційну роль управління, яке не тільки солідаризує методи, але й знаходить у них 

щось таке, що відображає загальне та особливе в будь-якому об’єкті спеціалізації. І в цьому 

розумінні управління виступає слугою природи, оскільки воно організує відносини спеціалізації 

з природною структурою, а також постійно опікується тим, щоби спеціалізація, зокрема – 

трудової діяльності, не суперечила спеціалізації в інших видах суспільної діяльності, що в 

найзагальнішому вигляді є управлінням як таким, тобто діяльністю з організаційного 

впорядкування взаємодії елементів. Виходячи з цього, спеціалізація елементів організації 
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людської діяльності у формі поділу праці є природним відображенням людських потреб, законів 

природи і суспільства, а взаємодія спеціалізацій – організаційною сутністю управління. Причому 

кооперація людської діяльності є формою єдності організаційних спеціалізацій, у якій управління 

виступає в ролі потужної енергії їх відтворення.  

У цьому сенсі можна говорити про будь-який механізм як певний набір елементів, 

функціонування якого можливе тільки завдяки управлінню. І не так важливо, в якому вигляді 

виступає саме управління – у вигляді енергії руху чи усвідомленої організаційної необхідності. 

Оскільки і в тому, і в іншому випадку елементна організація є, насамперед, і джерелом 

управлінської організації. Отже, організаційне впорядкування людської діяльності як спільності 

спеціалізацій в міру свого розвитку постійно породжує енергію неорганізованості, що 

характеризується, перш за все, порушенням рівноваги елементів, оскільки будь-які соціальні 

катаклізми як етропійні організаційні процеси потребують вищої енергії управління, тобто 

енергії відтворення організаційної сутності будь-якого об’єкта, в тому числі й соціального.  

Розуміння цієї невідповідності й має бути в основі ідеї соціальної організації, яка може 

відбитися в науковому знанні про організаційний потенціал соціуму, який є умовою його 

існування. Поява такого наукового знання викликана й об’єктивною організаційністю 

соціального прогресу, хоча його виникнення може відбуватися зі значним відставанням у часі. 

Дисбаланс між знанням і об’єктом пізнання свідчить і про організаційне джерело управлінської 

необхідності, тим більше, що тут потрібен і певний організаційний досвід, не кажучи вже про те, 

що сама соціальна організація викликає постійну необхідність інтеграції як умови її виживання. 

Та не слід думати, що в організаційному розвитку людства, а відтак і в соціальному управлінні, 

обов’язково має бути момент апогею, наприклад, у вигляді військового зіткнення чи іншої 

екстремальної ситуації. Науковий розрахунок потенціалу організаційного руху в часі і просторі 

як реальна потреба став основою теоретичного осмислення цього руху, а також перетворення 

його на систему наукових знань, в тому числі й на науку управління як організаційну науку, 

„оскільки всі завдання управління можна називати організаційними” [6, с. 140].  

У даному сенсі управління як розрахунок потенціалу організаційного руху виступає як 

організація організації, оскільки саме управління має визначати способи організації, 

узагальнювати і систематизувати їх, а також пропонувати раціональні схеми (моделі) можливих 

організаційних форм. Найвищим призначенням управління в цьому контексті є подання будь-

якої спеціалізації в сукупності спеціалізацій, і здійснюватися це має через певну індуктивну 

форму, основою якої є розуміння явищ організації/дезорганізації. Тому в організаційному аспекті 

усталений світ живої і неживої природи і наук, що його вивчають, можна вважати 

організаційними науками, що дає підставу стверджувати, що організація породжує управління  

[4, с. 9].  

Цей висновок підтверджується не менш переконливими характеристиками, головними 

з яких є такі. У своїй глибинній, навіть біологічній основі людина є частиною природи. 

Тому з організаційного погляду вона на своєму видовому рівні відтворює її структуру. А 

оскільки це відтворення є структурним, то й діяльність людини зі самозбереження і 

саморозвитку можна подати як певне структурне утворення. В найпростішому вираженні 

людська діяльність спрямована принаймні на два основні процеси: об’єднання і 

роз’єднання певних елементів людської діяльності. Причому, і перше і друге, навіть в 

отологічному розумінні, є організаційною основою створення будь-якого продукту з тією 

неодмінною умовою, що процеси роз’єднання і об’єднання потребують суб’єкта 

вторгнення, який перетворюється на певне організаційне джерело, тобто на певного 

організатора-управителя. У складнішому варіанті ці два процеси в реальній людській 

діяльності мають неоднаковий зміст стосовно результату, що викликає необхідність 

точного розрахунку їх впливу. Здійснюється, таким чином, інтелектуальна операція, яка і є 

змістом діяльності цього організатора-управителя, тобто суб’єкта управління. Зрештою, 

об’єднання чи роз’єднання елементів за допомогою управління створює певну систему, в 

якій перше і друге вирішує її долю залежно від того, як відбуваються ці процеси, а також як 

функціонує ця система. У цьому контексті управління є доленосним для даної системи, 
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оскільки воно знаходить у різноманітності елементів (часто-густо протилежних) 

властивості, які живлять цю систему, чи в певному розумінні містять той процес постійного 

відбору, що входить до управлінської діяльності як базовий її елемент, позначений в 

кібернетиці терміном „упорядкування”.  

Варто підкреслити, що в певному сенсі геній організації, а конкретно – суб’єкта управління, 

й полягає в тому, щоб знайти в системі (об’єкті управління) якомога більше споріднених 

елементів, а також поєднати їх на основі цієї спорідненості і під час системного їх існування 

роз’єднувати їх та знову об’єднувати відповідно до цільової гармонії і тієї енергієї, яку вони 

створюють під час спільної людської діяльності. Розрахунок цієї енергії – ще одне смислове 

навантаження організації як детермінанти управління. Йдеться, причому, не про абсолютну 

схожість (таких елементів практично не існує), а про можливість органічного входження цих 

елементів до системи, що й визначається організаційним генієм суб’єкта управління. 

Звідси випливає, що управління є ключовою ланкою чи частиною системи, що 

впорядковує її елементи і, таким чином, від міри досконалості саме цієї ланки (частини) як 

об’єднуючого начала залежить зрештою використання колективного розуму в соціальній 

організації [7, с. 135]. Управління тут виступає як організуюча основа, як організатор-

управитель, що в соціальному сенсі отримав назву суб’єкта управління [4, с. 11]. Отже, 

головне завдання будь-якого управління, в тому числі і соціального, полягає в тому, щоб 

організаційно перетворити ціле не просто на частину, а створити на цій основі потужнішу 

якість, що можна охарактеризувати як організаційну якість в управлінні. Організація має 

протистояти дезорганізації, тобто такому стану системи, коли ціле є носієм не тільки більш 

високої потужності – вона вища простої суми частин.  

Організація при цьому не повинна допускати того, щоби будь-яка частина системи 

перетворювалася на домінуючу стосовно цілого.У протилежному випадку енергія цілого суттєво 

зменшується, що свідчить про помилковість управлінської поведінки. Тому суб’єкт управління 

як координатор організаційної системи не повинен допускати виходу будь-якого елемента за її 

межі, бо це означає розрив зв’язку, агресію енергії іншої системи чи середовища власної системи. 

Ця агресія проявляється, як правило, в тих елементах системи, які не володіють достатньою 

енергією для руху, що призводить до проникнення в неї негативної енергії з середовища її 

функціонування. Якщо б ця енергія була позитивною, то вона була б відповідною енергії 

системи, яка в ній обертається, на чому, власне, й грунтується існування людського суспільства 

як єдності енергетичної розмаїтості.  

Тому соціальне управління повинне по можливості нейтралізувати зіткнення енергій або, в 

крайньому випадку, використати це зіткнення для зміцнення суспільної системи, організаційно 

перерозподіляючи точки їх зіткнення. В суто управлінському контексті всі соціальні об’єкти 

(системи), як свідчить аналіз, піддаються регулюванню через управлінський вплив, характер і 

межі якого утворюють організаційний потенціал, закладений в цих об’єктах [4, с. 12]. Управління 

в цьому контексті є не тільки об’єктивним відображенням організаційного потенціалу 

соціального об’єкта, але й ключовим фактором його розвитку на суб’єктному рівні [8, с. 70]. 

Особливе навантаження, з погляду організаційної сутності управління, несе кількісна і 

структурна збалансованість соціального об’єкта, сила якого полягає в існуванні достатнього 

структурного простору для нарощування кількісних характеристик. Більше того, кількісна і 

структурна збалансованість соціального об’єкта (системи) має представляти діалектичну 

рівновагу, що існує і навіть відтворюється в дії протилежних тенденцій. Протилежне в 

організаційному сенсі означає виникнення нової енергії в результаті розвитку значної частини чи 

навіть одного елемента цього системного об’єкта, тому вирішальним в організаційному плані є 

спосіб поєднання елементів системного об’єкта, їх організаційна взаємодія. 

Варто наголосити, що методологічне забезпечення організаційних характеристик 

соціального управління доповнюється цілою низкою діалектичних категорій, які так чи інакше 

використовуються в цьому контексті. Організація має суворо окреслені межі саме як системне 

утворення, внаслідок чого складається враження певної об’єктивованої пасивності, що має 

знайти свій, умовно кажучи, діючий варіант, принаймні стосовно управління. І тут, на нашу 
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думку, доречно і багато в чому інноваційно постає діалектика як вчення про розвиток, яке можна 

представити як саморозвиток організації за допомогою управління [9, с. 32-33].  

І справді, основні категорії та закони діалектики досить дієво відтворюють живу тканину 

організації, а також її можливості функціонально впливати на управління. У цьому сенсі слід 

вважати достатньо „працездатною” таку діалектичну формулу, як „сутність і явище”. Стосовно 

організації можна стверджувати, що вона є сутнісним відтворенням організаційного потенціалу 

соціального об’єкта, тобто тією його здатністю до саморозвитку, що, зрештою, і визначає його 

життєздатність. Отже, організація як сутність – це не тільки наявність органіки взаємодії 

елементів, що входять до складу системного об’єкта, але й рівень взаємовпливу між ними, який 

породжує ті якості організації, які не може надати жоден її елемент.  

У цьому розумінні організація є способом існування матерії, тобто як певна система, що 

розвивається сама по собі та входить до нескінченності матеріального і духовного буття, яка 

проявляє себе і свої можливості тільки через рух, тобто як зміна форм самовираження, що 

надає організації природне право бути детермінантою будь-якого управлінського процесу. 

Отже, організація як сутність соціального управління виступає одночасно і як статична, і як 

динамічна сутність, сила якої може бути представлена різноманітністю соціальних явищ у 

певний час і в певних умовах. Управління в цьому випадку є не тільки головним провідником 

сутнісної енергії організації, але й найважливішим проявом організації, тобто тим її 

провідником у реальному часі і просторі, який перетворює сутність на дійову, активну 

детермінанту будь-якого управлінського процесу [4, с. 14]. При цьому, управління як явище 

стосовно організації як сутності має справу з механізмами взаємодії якості і кількості в стані 

соціального об’єкта (системи) та встановлює головне в його розвитку – закономірності і 

тенденції. А це означає, що управління знаходить в організації його внутрішні та зовнішні 

можливості, тобто одиничне, особливе та загальне, що має місце в процесі функціонування 

керованого соціального об’єкта. Останнє необхідне управлінню для того, щоб знати, в якому 

напрямі розвивається організація, тобто на який рівень розвитку вона виходить відповідно до 

взаємодії її елементів: чи ця взаємодія створює енергію тільки для підтримання власного 

змісту, чи вона виходить на рівень забезпечення подібних об’єктів або ж набуває характеру 

загальносистемного явища, що потребує організаційної перебудови управлінських структур. 

У цьому зв’язку такий саморозвиток організації слід розглядати з погляду необхідності чи 

випадковості виникнення нової енергії. Спорадичність організаційного розвитку чи 

спонтанність нових організаційних форм не становлять для управління досить надійного 

матеріалу для прийняття відповідних управлінських рішень, а тим більше тих, що стосуються 

власної реорганізації. Суб’єкт управління піддає організаційний розвиток діалектичному 

аналізу з точки зору можливості, дійсності та вірогідності [4, с. 15].  

Можливість тут виступає як організаційний рух, дійсність – як певна міра в даних умовах і в 

даний час, а вірогідність – як організація плюс управління. Останнє необхідне як певна 

розрахункова одиниця, тобто як розрахункове встановлення співвідношення між статикою 

організації та динамікою управління. А внутрішня вірогідність тут переходить у зовнішню за 

допомогою управління. Це дає підстави стверджувати, що організація виступає як внутрішня 

енергія вірогідності, а управління – як її розрахунок. Співвідношення організації і управління, як 

показує аналіз, залежить також від впливу частини на ціле і цілого на частину. В остаточному 

підсумку цілим слід вважати саму організацію, а частиною – управління. Але ця характеристика 

не є діалектичною настільки, наскільки це необхідно для виявлення в частині та цілому відносин 

упорядкованості. Тому управління не можна вважати частиною по відношенню до цілого, 

оскільки воно є формою його відтворення. Проте якщо стосовно організації можна говорити про 

саморозвиток, про її відтворення як властивості цілого, то стосовно управління це твердження 

буде некоректним, оскільки управління – це властивість цілого, яке, як його ланка, не має тієї 

міри автономності, що притаманна організації. Оскільки в організації автономність є, по суті, 

абсолютною, а в управлінні вона відносна, тому що організація – це власна цілісність, а 

управління – це залежна цілісність [4, с. 15]. 
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Тому більш достовірним, на нашу думку, видається співвідношення організації та 

управління в таких діалектичних категоріях, як „зміст і форма”. Тут виразнішою постає 

організація як зміст об’єкта, а управління – як форма існування цієї організації. І справді, такий 

об’єкт є структурованим настільки, аби бути достатнім для виявлення рівня розвиненості даної 

структури, визначення її параметрів і цілісності, яку породжує взаємодія її частин. Причому, 

організація – це не просто структура об’єкта чи його підпора (хоча і це має місце), – це, 

насамперед, енергія його дії, тому змістове визначення організації як певної самодостатності 

видається, на нашу думку, цілком логічним. Що стосується форми як такої, то це певні 

конструкції, що визрівають, і в які вливається організація.  

Цими формами – конструкціями має оволодіти суб’єкт управління для здійснення 

ефективного впливу на об’єкт управління. До того ж, і саме управління може виступати в різних 

формах, причому ця різноманітність може бути не тільки рухом організації, але й рухом 

управління, яке вбирає в себе дедалі більшу енергію організації. І в цьому сенсі суб’єкт 

управління тим успішніше діє, чим краще він розуміє своє місце в організаційній системі та не 

впливає на її основи, а навпаки – прагне своєю діяльністю розкривати нові простори для її 

прояву. Це означає, що управління як форма є активним стосовно організації як змісту. Однак 

для того, щоб організація мала змогу певною мірою впливати на управління, вона повинна в 

управлінському сприйнятті володіти тими якісними й кількісними характеристиками, що 

надають їй статусу фундаментальної засади. Це вирішальний чинник для визначення 

співвідношення між організацією та управлінням, оскільки якість організації включає певний 

набір властивостей, який може існувати тільки у певному управлінському режимі. Саме цей 

управлінський режим (або порядок) для організації розглядається як вищий її прояв. І чим він у 

соціальному плані доцільніший, тим він доцільніший і з точки зору управління, оскільки тут 

завжди має існувати повна адекватність. Саме в такому контексті слід розглядати 

об’єктивованість цілей організації, оскільки вони не привноситься ззовні, а породжуються 

сформованим управлінським режимом, у першу чергу за рахунок взаємодії частин (елементів) 

цього режиму, що знаходять для себе достатній простір тільки в певній режимній організації. 

Звідси випливає, що управлінська доцільність як якість організації закладена в самій організації, і 

чим повніше вона представлена в управлінні, тим вона ефективніша [4, с. 17].  

У даному контексті слід розглядати й таку категорію, як кількість, оскільки організація 

дозволяє собі ту кількість елементів, яка не порушує її системних властивостей. Нагромадження 

кількісних характеристик в організаційному розумінні – це міра припустимого, тобто тієї межі, за 

якою вже починається системний дисбаланс. Оскільки енергії управлінського режиму завжди 

бракує для живлення нової кількості, якщо остання є не породженням цього режиму, а нової 

енергії, що з’являється в результаті взаємодії його частин. Тому для управління важливо 

встановити природність кількісного руху організації чи сприяння прискоренню цього руху, але 

аж ніяк не привнесення управлінської кількості в організацію. Зрозуміло, що тут йдеться про 

привнесення, що не сприймається організацією, тобто не заповнює ту енергію, якої їй бракує, 

через непередбачувані зовнішні впливи. Тому кількість в управлінському використанні певною 

мірою суперечить діалектичному уявленню про неї як про формалізовану якість. Більше того, 

управління визначає стосовно організації енергію кількісних її відношень і, таким чином, сприяє 

прискоренню процесу переходу кількісних характеристик у якісні [10, с. 74].  

Причому діалектичні чинники переходу кількості в якість (так звана безперервність і 

переривчатість) знаходять у співвідношенні організації та управління свій варіант застосування. 

Зокрема, безперервність виступає як постійний зв’язок між організацією і управлінням, 

незважаючи на статичність першої і динамізм другого, а переривчастість у цьому співвідношенні 

виступає як звичайний період нагромадження інформації про динамічний рух організації, яку 

обслуговує управління. Тому діалектичний стрибок як перехід кількісних змін у якісні тут має, 

насамперед, вигляд нагромадження інформації, звичайно ж на основі загального процесу 

(закону) переходу кількісних змін у якісні. Між іншим, взаємозв’язок організації та управління як 

співвідношення між сутністю та явищем здійснюється у вигляді процесу, якому властиві (як і 

будь�якому іншому процесу взагалі) свої суперечності [10, с. 73]. 
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У цьому випадку суперечності теж виступають у ролі джерела руху, тобто джерела 

розвитку. Відтак організацію і управління як єдність протилежностей можна позначити 

такими характеристиками. Організація як самосутність змушена звертатися до управління як 

явища у зв’язку з неможливістю іншого способу існування, оскільки упорядкування її 

елементів, а також їх автономність об’єктивно викликає її потребу у певному управлінському 

впливі, незважаючи на несприйняття з боку управління посягань на їх „суверенітет”. Отже, 

об’єктивна закономірність свідчить про те, що діалектична протилежність організації та 

управління є нормальною умовою їх взаємозв’язку, який тільки за умов певного рівня єдності 

не розривається, а стає ще більш конструктивним. Причому протилежність між організацією 

та управлінням не є боротьбою, а особливим типом суперечностей, що гармонізують 

взаємодію організації як сутності та управління як явища. Інакше б вони не змогли існувати 

як сутність та явище взагалі, оскільки явище є різновидом сутності. Конфлікт між ними як 

прояв протиріччя являє собою нагромадження нової кількості та нової якості в організації як 

сутності, яким не відповідає управління як явище, що неминуче викликає необхідність 

організаційних змін в самому управлінні.  

Отже, протилежність, конфлікт і відчуження як прояв суперечностей, незважаючи на їх 

об’єктивний динамізм, у взаємодії організації та управління виступають у ролі об’єкта 

гармонізації. Про таку гармонізацію мають постійно піклуватися як організація, так і управління, 

оскільки це є об’єктивним законом розвитку управління, інакше воно просто не відбудеться не 

тільки як об’єктивне явище, але і як суб’єктивна діяльність. Проте гармонізація відносин між 

організацією та управлінням як певна суперечність зустрічається на своєму шляху з іншим 

законом – законом заперечення [10, с. 73-74]. 

У найпростішому вигляді це відома діалектична формула заперечення старого й 

утвердження нового. У відносинах же між організацією як сутністю і управлінням як явищем 

відчуження пов’язане переважно з витратами автономного існування управління і, значно рідше, 

з суверенітетом організації. Це зумовлюється насамперед тим, що організація не є об’єктом 

управління, тому тут не придатна відома формула об’єкт – суб’єкт управління. Йдеться про 

організацію як сутнісну властивість управління, і тому заперечення в управлінні вирішальною 

мірою є запереченням і в організації. Хоча можливі варіанти, коли заперечення управління 

виступає „в чистому вигляді”, коли це стосується власної структури самого управління, тобто 

невідповідності функціонального призначення управління. Здійснений аналіз підтверджує те, що 

організація як сутність і управління як явище мають розглядатися як союз, що відбувся між 

фундаментальним і прикладним знанням, оскільки термін „сутність” у наведеному баченні має 

як глибинні (фундаментальні), так і оперативні (прикладні) характеристики.  

Це і детермінанти управління, і його функціональне забезпечення, оскільки організація із 

сутності перетворюється на функцію досить видимо хоча б тому, що впорядкування поведінки 

будь-якого об’єкта, зокрема, персоналу будь-якої соціальної організації безпосередньо входить 

до професійних обов’язків суб’єкта управління (керівника, менеджера). Відповідно до цілей, 

завдань і потенціалу певного об’єкта (персоналу) обов’язки керівника визначаються не апріорі, а 

на основі ретельного аналізу керованого об’єкта [11, с. 332]. 

Такий аналіз будь-який суб’єкт управління (керівник, менеджер) має здійснювати на основі 

переведення фундаментальних теоретичних положень і закономірностей в іншу організаційну 

форму, максимально наближену до управлінської практики, якою є принципи соціального 

управління. Тому в методологічному плані організаційна сутність управління може бути досить 

повно відтворена на рівні практичного осмислення принципів соціального управління, що 

безпосередньо виходять на управлінську практику, але й дотепер ще не мають відповідного 

наукового забезпечення, а головне – необхідного наукового супроводу. Відомо, що в теорії 

соціального управління досить переконливо представлені основні принципи управління, 

кількість яких сягає більше сорока [10, с. 85-103]. Вони вказують, насамперед, на різноманітність 

підходів стосовно управління певними об’єктами. Однак з точки зору загальних організаційних 

засад соціального управління деякі з принципів ще недостатньо опрацьовані і потребують 

відповідного наукового тлумачення. 



Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

247 

Це стосується, насамперед, принципу відповідності системи і методів управління, що нею 

застосовуються [7, с. 56-57]. Ця відповідність часто подається як суб’єктно-управлінський витвір, 

як наслідок управлінського генія або рівня управлінського менталітету. Але представлення 

системи і методів управління як суб’єктно-управлінського витвору методологічно слід 

розглядати як незалежну, досить об’єктивовану залежність, закладену не лише у визначених 

управлінською наукою постулатах і характеристиках, але й у самому характері суспільних, 

зокрема, соціально-економічних відносин, оскільки кожний окремий виробничий колектив як 

система є носієм цих відносин, які, зрештою, й визначають зміст методів управління цим 

колективом. Система і методи управління як суб’єктно-управлінський витвір повинні мати 

рівень ефективності, який визначається їх адекватністю цим відносинам. І чим органічніша ця 

адекватність, тим вищою є ефективність системи і методів управління, що в ній застосовуються. 

Залежність тут пряма й безпосередня, а якщо говорити про геній управління, то саме у відтворені 

цієї залежності він і полягає. Відповідність системи і методів управління не має якогось 

незвичного зіткнення. Йдеться про наявність в них необхідної енергії впорядкування, яка за 

своїм „жаром” має бути на більш високому рівні, що й робить управлінську працю видом 

гуманітарної творчої діяльності. І це природно, оскільки йдеться про вироблення такого 

управлінського продукту, який практично не має матеріального еквіваленту виміру з одним 

неодмінним застереженням: управлінська праця створює такий продукт, прибутковість якого не 

може бути повністю відтворена і передана її авторові. 

Але постійне її наближення до такої передачі у певних показниках є загальною 

організаційною нормою, що набула досить широкого розповсюдження в розвинених країнах, де 

вважається, що спрямування ресурсів на розвиток управлінського потенціалу є найбільш 

вигідним використанням капіталу. Окремо слід зупинитися на проблемі відповідності методів 

управління, оскільки це потужний організаційний інструмент практичного застосування 

принципів соціального управління. Їх творче джерело сприймається і в науці, і в практиці 

соціального управління як щось цілком зрозуміле. І це справді так, лише з одним суттєвим 

застереженням. Йдеться про застосування суб’єктом управління тільки тих методів управління, 

які найповніше відповідають потенціалу виробничих відносин керованого об’єкта, а також його 

здатності до самоорганізації в системі ринкових відносин. А оскільки й соціально-психологічні 

фактори входять до системи виробничих і ринкових відносин, то й методи управління мають 

спиратися на них. І не тільки спиратися, а й живитися ними – з постійним відтворенням 

інтелектуально-професійних можливостей суб’єкта управління (керівника, менеджера) в цю 

площину. Оскільки принцип відповідності системи і методів управління особливостям і 

масштабам керованого об’єкта є аксіомою для будь-якого суб’єкта управління при визначенні 

методичного інструментарію для здійснення впливу на об’єкт управління [4, с. 23]. 

До речі, принцип відповідності системи і методів управління особливостям керованого 

об’єкта зумовлює дещо інший погляд і на принцип об’єктивності управління. У, так би мовити, 

непрофесійному сприйнятті цей принцип здебільш трактується як здатність суб’єкта управління 

до об’єктивних суджень, тобто як його об’єктивне ставлення до різних явищ і процесів. Але в 

суто методологічному і професійному контексті суб’єкт управління має сприймати цей принцип 

як повну залежність суб’єкта управління від об’єкта управління, і чим більш органічна ця 

залежність, тим ефективніше спрацьовує принцип об’єктивності в управлінні виробничою 

кооперацією. Професійне відтворення управлінської діяльності має враховувати і принцип 

конкретності управління [12, с. 277-282].  

Причому, непрофесійне тлумачення цього принципу часто-густо зводиться до зусиль 

суб’єкта управління отримати достатній фактичний матеріал для певних узагальнень при 

ухваленні управлінських рішень. І це правильно, оскільки будь-яке управлінське рішення, що 

ухвалюється без достатньої фактологічної бази, в кінцевому підсумку не матиме й розрахованого 

рівня конкретності. Але в такому тлумаченні бракує однієї суттєвої ланки, що має неабиякий 

сенс для суб’єкта управління, який переважно опікується впорядкуванням і спрямуванням 

керованого об’єкта на реалізацію спільної мети його функціонування і подальшого розвитку. 
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Йдеться про правове поле, зокрема, виробничої діяльності, до якого суб’єкт управління має 

безпосередній стосунок і яким він має стверджуватися в першу чергу.  

Тому слід вважати, що принцип конкретності управління в його професійному відтворенні 

має створювати не тільки фактологію ситуації чи певної виробничої проблеми, а насамперед 

знаходити для них правове забезпечення. А це означає, що принцип конкретності в управлінні 

будь-яким соціальним об’єктом передбачає передусім віднайдення в правовому полі країни (чи 

на міжнародному рівні) найбільш досконалої правової норми для реалізації конкретних 

управлінських рішень. Це означає не тільки регуляцію відповідальності суб’єкта управління з 

боку суспільства, але й використання конкретного організаційно-правового й управлінського 

досвіду для розв’язання проблем, що виникають, тим більше, що в управлінні різними об’єктами 

є багато схожих властивостей, котрі проявляються в усіх процесах управління, чи то в природі, в 

живих організмах, чи то в суспільстві [13, с. 32].  

 Значну організуючу силу несе в собі і такий принцип соціального управління, як принцип 

стимулювання, в тому числі й управлінської діяльності. Існуюча практика стимулювання 

викликає необхідність його розчленування не тільки згідно з особливостями керованих об’єктів, 

але й у зв’язку зі специфікою продуктів, що виробляються працівниками сфери управління і 

безпосередніми виробниками [12, с.310-318]. Зауважимо, що поняття „безпосередній виробник” 

стосується й працівників сфери управління, причому всіх категорій, включаючи й вищий 

адміністративний персонал. Тому стимулювання як принцип управління має застосовуватися для 

всіх категорій персоналу, діяльність яких стосується виробничого процесу. Різниця полягає лише 

в тому, що управлінський персонал розробляє критерії стимулювання і забезпечує їх реалізацію 

як щодо підлеглих їм працівників, так і щодо самих себе, виходячи з розрахунку загального 

внеску всіх категорій працівників у досягнення цілей виробничого утворення [4, с. 24].  

Необхідно підкреслити, що критерії стимулювання управлінської праці більш умовні, ніж 

праці безпосередніх виробників. Оскільки навіть теоретично неможливе повне відшкодування 

управлінської праці, що зв’язано з потенціалом її прибутковості, який не може бути підведений 

під звичайні норми оплати праці. Ця обставина часто є породженням певного соціального 

розшарування між управлінським і виробничим персоналом, що викликає асоціації в останніх 

про нерівність оплати праці. Дещо інакше, ніж в спеціальній літературі [7, с. 57], є необхідність 

представити й такий принцип управління, як ієрархічність. Як відомо, ієрархічність в управлінні 

будь-яким соціально-економічним об’єктом трактується як організація системи управління, що 

має супідрядну структуру вертикального типу. Це та система управління, що характеризується 

переважно централізованим змістом владно-розпорядчого характеру і не тільки поширена в 

соціальній практиці, але й має значний потенціал для здійснення доцільної управлінської 

діяльності, а також для постійного підвищення її ефективності як у системному, так і в 

елементному аспекті. Однак досить важливий аспект принципу ієрархічності ще не знайшов 

належного висвітлення в теорії соціального управління. Йдеться про більш широке тлумачення 

ієрархічності як форми організаційного підпорядкування суб’єктів управління різних рівнів. 

Виходячи з цього, принцип ієрархічності, на нашу думку, повинен мати принаймні два аспекти – 

організаційний та інтелектуальний (чи професійний). 

Останній аспект має стати основним джерелом ефективності управлінської діяльності, а 

саме формою об’єктивної колегіальності, коли практично весь управлінський персонал бере 

участь у розв’язанні принципових управлінських проблем на рівні будь-якого об’єкта 

управління. Таке бачення принципу ієрархічності дозволить вищому управлінському персоналу 

піднестися до рівня системної всеосяжності, що сприятиме суттєвому зміцненню всієї системи 

соціального управління, не кажучи вже про те, що саме ієрархічність є джерелом єдності будь-

якої соціальної системи. Тому створення організаційних умов для участі переважної більшості 

управлінського персоналу (незалежно від рівнів управлінської ієрархії) в підготовці, ухваленні та 

реалізації управлінських рішень має стати ключовим чинником і головною умовою підвищення 

ефективності управлінської праці в цілому. 

Деяких уточнень, на нашу думку, потребує й принцип колективності соціального 

управління. Він пов’язується, як правило, з участю безпосередніх виконавців у процесі 
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ухвалення управлінських рішень. Але таке тлумачення не є продуктивним, оскільки готувати і 

ухвалювати рішення, а тим більше відповідати за їх реалізацію, має той суб’єкт управління 

(керівник, менеджер), який є фахівцем у сфері управління, особливо тоді, коли йдеться про 

економічні чи технологічні рішення, пов’язані з проблемами виробництва. Йдеться про 

функціональне навантаження на управлінських працівників, яке не стосується питань так званої 

виробничої демократії, оскільки колективність управління як виробничо-технологічна потреба 

має великий інформаційний зміст. 

Це говорить про те, що будь-який суб’єкт управління (керівник, менеджер) має володіти 

повною і достовірною інформацією про внесок у загальну справу кожного робочого місця, 

підрозділу, відділення тощо, а також про можливості їх розвитку і розвитку керованого 

об’єкта в цілому. Інакше будь-яке управлінське рішення, ухвалене суб’єктом управління без 

врахування такої інформації, не сприйматиметься керованим об’єктом або його частиною, 

тобто таке рішення не одержить необхідної колективної підтримки. До принципу 

колективності управління слід віднести й колегіальну форму управління, що породжується 

спеціалізацією управлінської праці [10, с. 90].  

Це має принципове значення для процесу ухвалення управлінських рішень з точки зору 

достатньої їх компетентності. Зрозуміло, що існує багато складних питань, навіть соціально-

управлінського порядку, розв’язання яких не залежить від професійної спеціалізації суб’єкта 

управління (керівника, менеджера), а є загальною проблемою або загальним інтересом усього 

персоналу керованого об’єкта. Врахування саме цих обставин і викликає необхідність у 

колегіальності, пов’язаній з кооперативною організацією спільної діяльності, та потребує 

впровадження ефективних способів залучення членів колективу до підготовки, ухвалення й 

виконання управлінських рішень незалежно від розмірів і сфери діяльності тієї чи іншої 

виробничої структури. Вимагає деяких уточнень і такий принцип соціального управління, як 

принцип врахування інтересів і потреб людей, оскільки саме в такій редакції він і представлений 

в спеціальній літературі [10, с. 100-101].  

Ці уточнення стосуються необхідності розчленування інтересів і потреб людей, 

пов’язаних насамперед зі специфікою їх виробничої діяльності. Тут йдеться про врахування 

інтересів і потреб людини як виробника, в якому має бути зацікавлене як виробниче 

утворення (тобто суб’єкт управління), так і сам виробник. Зрештою, система сучасного 

патерналізму, що практикується в Японії, Фінляндії та Швеції, побудована на засадах 

принципу врахування потреб і інтересів людей, хоча зовні вона часто має дещо інший 

вигляд. Іншими характеристиками, на нашу думку, слід користуватися при тлумаченні та 

використанні такого принципу соціального управління, як принцип контролю. Широко 

відома практика контрольної звітності, котра фіксує певну даність за певний час, 

неефективна, незважаючи на те, що при цьому допущено чимало помилок 

організаційно�управлінського характеру. За такої форми контролю вже неможливо 

виправити помилку: її наслідки вже відбулися і певні витрати – також. Тому управлінська 

доцільність організації контролю буде більш ефективною, якщо основну увагу контролю 

зосередити на вході у виробничу систему і на процесі її функціонування.  

Це означає, що організація управлінського контролю стане насамперед процесуальною, 

тобто такою, що має профілактичне спрямування, хоча підсумковий контроль теж має 

неабияке значення для здійснення управлінського процесу. Зрозуміло, що управлінська 

процесуальність присутня в повсякденній діяльності будь-якого суб’єкта управління 

(керівника, менеджера) не лише як процес підготовки й ухвалення управлінських рішень, але і 

як процес їх реалізації, що неможливо без якісного виконання контрольної функції. До цього 

слід додати, що контроль як принцип соціального управління найбільш потужно проявляється 

в самому режимові діяльності, тобто в тому порядку, який має достатні внутрішні 

самоконтрольні потенції, що фактично не потребує зовнішнього контролю як функції, котра 

спрямована на організацію будь-якої діяльності, в тому числі й управлінської. Ідеал принципу 

контролю тут полягає в тому, щоби процеси порушення впорядкованості керованого об’єкта не 

вимагали зовнішнього контрольного втручання, а мали б свої досить потужні внутрішні 
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самоконтрольні механізми. Тому управлінський розрахунок, побудований на прогнозуванні, 

програмуванні, впорядкуванні, регуляції й координації спільної діяльності будь�якого 

соціального утворення, повинен знаходити для себе адекватні точки дотику, що реагують на 

них як на власний суб’єкт впорядковуючого впливу.  

Окремого тлумачення вимагає і такий принцип соціального управління, як принцип 

відповідальності [14, с. 227], що набув досить „зваженого” вигляду у вітчизняній управлінській 

практиці. Хоча майже в усіх економічно розвинених країнах цей принцип побудований на досить 

міцних організаційно-правових засадах, які забезпечують відповідальне ставлення суб’єктів 

управління до виконання своїх функціональних обов’язків. Однак у сфері матеріального 

виробництва це забезпечення часто потребує відповідної ефективності. Це пов’язується з тим, що 

значна кількість матеріальних цінностей, яка перебуває в розпорядженні суб’єкта управління, з 

одного боку, і його особисті матеріальні можливості для відшкодування заподіяної ним шкоди, з 

іншого боку, є настільки різними, що відшкодування збитків стає практично неможливим. Отже, 

коло замикається: помилка суб’єкта управління, що завдала об’єкту управління відчутних втрат, 

не є адекватною у формі прямого відшкодування, внаслідок чого управлінська відповідальність у 

сфері матеріального виробництва стає умовною та потребує відповідного теоретико-

методологічного розв’язання. 

Одним з варіантів розв’язання цієї проблеми, на нашу думку, може стати запровадження 

системи режимної відповідальності, коли вона так розкладається на управлінських працівників, 

що жодний з них, незалежно від характеру вчиненої помилки, не може завдати такої шкоди 

об’єкту управління, яку б він реально не міг відшкодувати. Хоча з суто організаційної точки зору 

запровадження системи режимної відповідальності суб’єктів управління потребує 

технологічного забезпечення в управлінській практиці. Це вкрай необхідно не тільки у сфері 

матеріального виробництва, але й коли йдеться про відповідальність політичних лідерів або 

суб’єктів, що управляють духовним виробництвом. Істотного організаційного забезпечення на 

сучасному етапі суспільних перетворень вимагає й такий управлінський принцип, як принцип 

прогнозування [8, с. 65]. 

Адже брак науково обґрунтованого прогнозу суспільного розвитку, зокрема і в сфері 

матеріального виробництва, чинить негативний вплив на управлінську практику. Це пов’язується 

з недостатнім використанням суб’єктами управління принципу прогнозування, на яких 

покладається визначення майбутнього стану об’єкта управління на основі аналізу його сучасного 

і минулого стану, що є фундаментальним джерелом подальшого суспільного розвитку. Такий 

прогноз особливо необхідний для суб’єктів управління (керівників, менеджерів) усіх ієрархічних 

рівнів, оскільки він дозволяє створювати надійну систему орієнтирів і базових розрахунків у часі 

і в просторі, які, принаймні, на джерельному, тобто фундаментальному рівні виключають 

потенціальну можливість допущення принципових управлінських помилок.  

Це особливо небезпечно в умовах трансформаційних змін, коли будь-яка соціальна 

система, зокрема, економічна, не має достовірних наукових орієнтирів, що повинні бути в 

основі прогностичного розрахунку її подальшого розвитку. У цьому зв’язку важливого 

значення набуває і такий принцип соціального управління, як принцип випереджального 

розвитку теорії соціального управління стосовно соціально управлінської практики, яка є 

безпосереднім споживачем наукової продукції, в тому числі і в сфері матеріального 

виробництва. Оскільки остання перетворилася нині на найбільш наукоємку сферу 

діяльності, а управління нею – на найбільш розвинену галузь науки управління, яка не 

витримує науково незабезпеченого втручання. Тому випереджальний розвиток теорії 

соціального управління має свою організаційну „матерію” прикладання. І справді, теорія 

соціального управління, що нагромаджує науково-практичну інформацію про 

життєдіяльність суспільства, має використовуватися саме як принцип управління, тобто як 

те знання, що має безпосередню продуктивну силу.  Причому випереджальний розвиток 

теорії соціального управління – це початкова потреба ефективного функціонування і 

розвитку будь-якого суспільства. І якщо наука управління не надає їм достатнього простору, 

насамперед у сфері організації ефективного управління соціальними об’єктами і процесами, то 



Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

251 

суспільство не тільки уповільнює свій рух, але й зустрічається у своєму розвитку з різними 

передбачуваними ситуаціями. Отже, застосування принципу випереджального розвитку теорії 

соціального управління стосовно соціально-управлінської практики стає нині необхідною 

умовою нормального функціонування не тільки будь-якого соціально-виробничого об’єкта, але 

й суспільства в цілому. 

Висновки:  

1. Організаційна сутність притаманна соціальному управлінню як певному виду 

процесуальної соціальної діяльності протягом усього відносно замкненого її циклу, що дозволяє 

кваліфікувати організацію як ключовий чинник і головну якісну ознаку управлінської діяльності. 

Між цими явищами існує об’єктивний діалектичний зв’язок, оскільки будь-яке управління (в 

тому числі й соціальне) організується, а будь-яка соціальна організація – управляється.  

2. Соціальне управління як свідомий процес, що здійснюється суб’єктами управління 

різних рівнів, неможливе без організації, оскільки лише у своїй єдності вони забезпечують 

управлінський вплив на соціальну систему заради досягнення певної мети суспільного 

розвитку. Звідси й випливає, що організація є сутнісною ознакою соціального управління, 

оскільки вона у своїй якісній визначеності є відносно самостійною функцією процесу 

управління і відносно самостійною стадією управлінського циклу. Проте в організації як 

сутності соціального управління знаходять своє відображення всі функції процесу 

управління, тобто організація притаманна всім функціям соціального управління, а також 

усім стадіям управлінського циклу саме тому, що вона є не тільки їх сутнісною властивістю, 

але й ключовою, тобто родовою їх ознакою. 

3. При визначенні змісту організації як сутності соціального управління слід врахувати всі 

відносини і зв’язки між організацією та управлінням. Однак логіка соціологічного аналізу 

вимагає насамперед виявлення основного відношення, що визначає характер усіх інших 

відношень організації стосовно соціального управління. Таким визначальним сутнісним 

відношенням організації є природна її тотожність з управлінською сутністю. Оскільки 

протиріччя відносин і зв’язків між управлінням і організацією утворюють цю тотожність, а 

також не тільки визначають місце організації в управлінському процесі (циклі), але й роблять 

сутність управління стосовним сутності організації як прояву управлінської діяльності.  

4. Джерело суперечності функціональних відношень організації як сутності соціального 

управління міститься на перетині переходу від організації як сутності однієї з функцій процесу 

управління, тотожній певній стадії управлінського циклу, до організації як сутності управління 

взагалі, що об’єктивно притаманне будь-якій стадії управлінського циклу і будь-якій функції 

процесу управління. При цьому самі функції процесу управління не перебувають в стадіях 

управлінського циклу у вигляді певних „підстадій”, хоча такий поділ в безпосередній 

управлінській діяльності звичайно можливий. Сенс такого поділу визначається обсягом, 

складністю та рівнем об’єкта соціального управління і, відповідно, самого суб’єкта управління. В 

практиці управління спільною діяльністю людей, зокрема, проявляється межа такого поділу: із 

сутності організації випливає функція управління, а з функції управління – одна з характеристик 

організаційної діяльності суб’єкта управління.  

5. У загальному контексті організаційний поненціал соціального управління проявляє себе в 

упорядкуванні спільної діяльності людей, вищою формою якої в історії людської цивілізації є 

кооперативна організація. Причому ключова роль організації як фундаментального чинника 

управлінської діяльності диктується самою діалектикою управління як суспільного феномена й 

завданнями, які висуває перед соціальним управлінням розвиток сучасної постіндустріальної 

цивілізації. Отже, українському суспільству, що здійснює трансформацію своєї соціальної 

системи, слід наполегливо прямувати до постіндустріальної цивілізації, організаційно 

перебудовуючи та впорядковуючи власну систему соціального управління на грунті результатів 

наукових розвідок організаційно-управлінських явищ, що мають здійснюватися в 

моніторинговому режимі. 
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Organizational potential of social management in the discourse of sociological analytics 

 

The article deals with the sociological study of the organizational essence of social 

management as a key tool of social transformation; the perception of the development of patriotic 

approaches based not only on increasing the organizational separation of social management 

systems; but also to ensure the effective organizational interaction of the subjects of management 

of various hierarchical levels for the achievement of the public purpose goal. 

The work emphasizes the fact that the most effective methodology that ensures a convincing 

penetration into the organizational potential of society is tectology (or general organizational 

science) O. Bogdanova, the theory of the ideal bureaucracy of M. Weber, the theory of E. Hiddens' 

structuring, the theory of organizational potential of I. Ansoff, the managerial potential of the 

dialectic of G. Hegel, the theory of social systems of T.Parsons, the social aspects of cybernetics, 

the general theory of systems and the theory of social management 

It is emphasized that scientific luggage of this methodology not only allows to carry out a 

deep analysis of the basic organizational principles of social management, but the current state of 

a management organization, namely, the existence of general basic organizational principles of 

management of society, any social object, in which the managerial effect is more dependent on the 

specifics of the organization of a social object, than from the specific organization of management 

of the latter. 

The research notes that the scientific development of the organizational potential of social 

science created by human civilization can be qualified as a methodological tool that allows a 

sufficiently successful study of new organizational phenomena in modern society, in particular, 

the organizational principles of social management as such 

The work carried out in the sociological analysis allows the author to make a number of 

anecdotal conclusions: 

1. Social management as a social phenomenon is most fully represented in the organizational 

potential of the object itself, that is, the social system; 

2. The object of management in sociology is reduced to the understanding of the organization, 

as the main, essential feature of management; 

3. The term "organization" is reduced to the basic meanings a) as the state of intomaterially 

as an internal form of the social system b) as a system that has a complex organization of the 

internal structure c) as an activity aimed at reproduction of the integrity of the social system d) as 

a social union, or as a social institution. 

Avtrom notes such a dichotomy of the problem, when some researchers consider the 

organization as the main hallmark of management; the second as a certain structure in which the 

processes of management take place; the third – as one of the four general management functions 

or as the second stage of the management cycle. 

Keywords: organization, management, organizational essence of management, organizational 

management potential, organizational management functions, organizational structure of 

management. 
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ЕМПІРИКО-СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 

 

У статті розглядаються питання історичного минулого, ставлення до нього з точки 

зору соціологічного знання, історичної пам’яті та її місця і ролі у процесі виміру 

поведінкових ефектів оцінки минулого. Емпірико-соціологічний аналіз історичного 

минулого, історичної пам’яті мають не тільки науковий, але й практичний характер, 

оскільки дані проблеми соціально-історичного минулого впливають на сучасність і ті 

складні процеси, які відбуваються в Україні.  

Ключові слова: історична пам’ять, історичне минуле, сучасність, поведінкові ефекти, 

соціальні технології, емпірико-соціологічні дослідження, суспільство, регіональні 

особливості, студентська молодь, соціологічні знання. 

 

Актуальність проблеми. Особливістю соціології як науки від початку свого 

становлення є те, що вона зверталася і продовжує звертатися до практичних прикладних 

проблем. Розвиток соціологічної теорії відкриває нові можливості для емпіричного 

вивчення соціально-історичних проблем минулого, що мають продовження у сучасності, 

спонукає соціологів до науково-практичного інтересу стосовно досліджень, що охоплюють 

проблеми соціологічного виміру минулого, оцінки діяльності його відомих діячів, а також, 

яка роль у цих процесах належить історичній пам’яті. Більше того, перед українською 

соціологією постали актуальні завдання, які необхідно вирішувати, а саме: місце і роль 

історичної пам’яті для сучасності; емпіричне дослідження цінностей історичного минулого 

України і боротьби минулого та сучасного у символічному соціальному просторі; оцінка 

громадянами свого історичного минулого у різних регіонах країни і т.д. Сьогодні актуальні 

й на часі наступні питання: яке місце займають проблеми минулого, історичної пам’яті у 

розвитку сучасної соціології?; що реалізовано сучасними соціологами у цьому порівняно 

новому полі соціологічних знань?; які найближчі кроки розвитку і популяризації емпірико-

соціологічних досліджень історичної пам’яті, виміру поведінкових ефектів оцінки і 

відношення до минулого України? тощо. У статті ми зробимо спробу осмислити цю 

науково-практичну проблему і зрозуміти її місце та значення у системі соціологічних знань. 

Метою статті є аналіз ролі і значення для сучасності емпірико-соціологічних 

досліджень історичної пам’яті, яка допомагає усвідомити та об’єктивно (наскільки це 

можливо) оцінити минуле України. 

Основними завданнями є: проаналізувати історичну пам’ять як соціальний феномен 

життєдіяльності суспільства; навести конкретні емпіричні дані оцінки історичного 

минулого України студентською молоддю щодо ставлення до минулого, яке має 

продовження у сучасності. 

Рівень дослідження проблеми. Емпірико-соціологічний підхід до аналізу проблем 

соціально-історичного минулого характерний для досліджень мислителів, які стояли у 

витоків соціології як науки: О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, Г. Зіммеля, Ф. Тьоніса, Е. 

Дюркгейма, М. Вебера, М. Хальбвакса, П. Сорокіна та ін. Характерною у цьому відношенні 

є також праця Ф. Енгельса «Становище робітничого класу в Англії» (1844-1845), яка 

вважається однією з перших, де були використані матеріали конкретних емпіричних даних. 

Серед наукових пошуків на цій ниві сучасних соціологів варто назвати: Р. Арона, Т. 

Парсонса, П. Штомпку, Дж. Александера, П. Коннертона, П. Нора, Ж. Тощенка, О. 

Яницького, Ю. Сороку, В. Середу, І. Рущенка, М. Саппу та ін.  

Виклад матеріалу. Науковий аналіз історичного минулого, історичної (соціальної) 

пам’яті, які мають вплив на сучасні події і явища світового, національного, регіонального 

тощо поступу, були притаманні для праць відомих соціологів, серед яких варто згадати Ф. 



Релігія та Соціум. – 2017. – № 3-4 (27-28) 

255 

Тьонніса («Спільнота і суспільство. Дослідження комунізму і соціалізму як емпіричних 

форм культури», 1887), Е. Дюркгейма («Правила соціологічного методу», 1895 і 

«Самогубство: соціологічний етюд», 1897); Г. Тарда («Соціальні закони», 1898); М. Вебера 

(«Протестантська етика і дух капіталізму», 1904); Г. Зіммеля («Соціологія. Дослідження 

форм усуспільнення», 1908 і «Проблема історичного часу», 1916); П. Сорокіна («Соціологія 

революції», 1923); М. Хальбвакса («Соціальні рамки пам’яті», 1925); Р. Арона («Виміри 

історичної свідомості», 1935); Р. Козеллека («Минуле майбутнє. Про семантику 

історичного часу», 1979); П. Штомпку («Соціологія соціальних змін», 1995); П. Коннертона 

(«Як суспільства пам’ятають» , 1999); П. Нора («Теперішнє, нація, пам’ять», 2011) та ін. 

Вони, кожний свого часу, підкреслювали, що звернення до проблем минулого і пам’яті 

розширює можливості та важелі самої соціологічної науки, поглиблює розуміння 

соціальних процесів як минулого, так і сучасності.  

Сьогодні і в українській соціологічній науці все більше з’являється праць, де 

використовуються емпіричні дослідження минулого, його оцінка; розв’язуються завдання 

виміру історичної пам’яті, історичної свідомості; приділяється увага регіональним проблемам 

ставлення до історичного минулого тощо. Так, варто згадати деякі наукові публікації з даної 

тематики П. Кутуєва («Соціологія: історичні витоки та сучасні трансформації»), П. Кравченка 

(«Історична пам’ять як інтеграція реальності та знання»), В. Балушка («Чи має Україна 

державно-політичну традицію?»), І. Попової («Уявлення про сучасне, минуле і майбутнє як 

переживання соціального часу»), Л. Нагорної («Історична пам’ять: теорії, дискусії, рефлексії»), 

Ю. Сороки («Ставлення до минулого»), О. Симончук («Класова свідомість: досвід 

порівняльного емпіричного вивчення»), І. Рущенко («Російсько-українська гібридна війна: 

погляд соціолога»), В. Середи («Аналіз зв’язку преференцій респондентів Львова і Донецька 

щодо національного минулого з їх соціально-демографічними характеристиками»), В. Пержуна 

(«Сучасність минулого: соціологічний дискурс») та ін.  

Звідси постають сучасні виклики і завдання, які має вирішувати українська соціологія. 

Сьогодні необхідні емпірико-соціологічні дослідження новітніх тенденцій, що 

зароджуються й набувають характерних рис в українському суспільстві, але своїми 

коріннями відходять в історичне минуле, яке об’єктивно зберігається у пам’яті народу. 

Для емпірико-соціологічного вивчення історичної пам’яті, що впливає на різні 

поведінкові ефекти оцінки історичного минулого у цій статті були задіяні соціологічні 

дослідження, які проводилися протягом 2000 – 2008 років [5, с. 183 – 193]. У ході 

дослідження було опитано студентів і викладачів Чернівецького національного 

університету (у подальшому ЧНУ), студентів Чернівецького медичного університету, а 

також учнів старших класів декількох шкіл міста Чернівці. Опитуванням охоплено 1037 

респондентів. Дослідження репрезентативне, похибка становить не більше 3%.  

У соціологічному опитуванні «Проблеми формування історичної пам’яті студентської 

молоді» (2008 р.) історією своєї держави і народу цікавляться 84,0% респондентів, 

окремими проблемами історичного минулого – 20,5% [5, с. 189] (табл. 1).  

Таблиця 1 

Оцінка зацікавленості студентської молоді до історії  

свого народу і держави (2008) 

 

№ 

п/п 

Запитання та відповіді: Результати опитувань (в % до загальної кількості 

опитуваних) 

1 Чи цікавитесь Ви історією 

своєї держави і народу? 

Педагогічний 

факультет 

Історичний 

факультет 

Індексація 

показників 

01. Так, цікавлюсь. 34,5 49,5 84,0 

02. Почасти так, почасти ні. 15,5 5,0 20,5 

03. Ні, не цікавлюсь. - - - 

04. Важко відповісти. - - - 
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Студентська молодь цікавиться історичним минулим свого народу і держави, а процеси 

переосмислення минулого студентами підтверджують думку, що саме вони серед загальної 

частини молоді мають найбільш сприятливі можливості для отримання нових знань з 

історичного минулого. Крім цього, для студентів, які навчаються на гуманітарних 

факультетах, знання історії є професійним обов’язком.  

Але тут важливе інше принципове питання: яким чином проходять ці процеси, який 

реальний рівень історичної підготовки студентської молоді? Ситуація зовсім протилежна: у 

2000 році (1) (опитування «Деякі проблеми формування історичної свідомості молоді») 

тільки 2,3% опитаних вважали її високою, 48,4% – низькою, 43,8% – відзначили середній 

рівень підготовки; у 2008 році (2) вже 20,5% респондентів задоволені рівнем своєї 

історичної підготовки, 31,4% – не задоволені зовсім, а 44,1% – вважають, що вони 

задоволені частково [5, с. 189 – 190] (табл. 2).  

Таблиця 2 

Характеристика рівня історичної підготовки молоді 

 

№ 

п/п 

Запитання 

респондентам 

Результати опитувань ( у % до загальної кількості 

опитуваних ) 

1. Чи цікавитесь Ви 

вітчизняною історією? 

Високий 

рівень 

підготовки 

Середній 

рівень 

підготовки 

Низький 

рівень 

підготовки 

Важко 

відповісти 

 Школярі 5,0 48,8 31,9 8,1 

 Студенти історичного 

факультету ЧНУ 

3,4 44,8 37,9 3,4 

 в т.ч. І курс 10,0 60,0 20,0 10,0 

ІІ курс 0,0 14,3 85,7 0,0 

V курс 0,0 66,6 33,3 0,0 

 Студенти 

математичного 

факультету 

3,1 53,1 34,4 3,1 

 в т.ч. І курс 10,0 60,0 20,0 10,0 

ІІІ курс 0,0 55,5 22,2 0,0 

ІV курс 0,0 46,2 53,8 0,0 

 Студенти факультету 

іноземних мов 

0,0 33,3 57,1 0,0 

 в т.ч. І курс 0,0 50,0 50,0 0,0 

ІІ курс 0,0 14,3 85,7 0,0 

V курс 0,0 50,0 50,0 0,0 

 Викладачі і 

працівники ЧНУ 

0,0 18,8 81,2 0,0 

 Разом по ЧНУ 2,2 44,9 48,1 8,8 

 Студенти медичного 

інституту 

2,9 39,3 50,0 8,8 

 Разом по студентам 2,3 43,8 48,4 2,3 

 

2. Чи задоволені Ви рівнем своєї 

історичної підготовки? 

Педагогіч. 

факультет 

Історичний 

факультет 

Індексація 

показників 

1. Так, повністю задоволений. 7,2 13,3 20,5 

2. Задоволений частково. 20,4 23,7 44,1 

3. Ні, не задоволений зовсім. 18,1 13,3 31,4 

4. Важко відповісти. 5,4 – 5,4 
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Звичайно, наведені дані не претендують на повну об’єктивність, оскільки відіграли 

свою роль кількість і коло опитаних за 2000 і 2008 роки, а також, напевно, деякі студенти, 

які відповідали в 2008 році, на наш погляд, перебільшують свій рівень історичної 

підготовки. Вважаємо, що приблизно такий же відсоток буде характерним у відповідях на 

ці питання студентів 2016 – 2017 років навчання. 

Звідси можна зробити такий висновок: при високому інтересі до історичного минулого 

знання історії є не достатніми. Самі студенти визнають, що деякі з них не розуміють важливості 

знань історичного минулого для сучасності. На прохання висловити свою особисту думку, чи 

має вплив історичне минуле на сучасні події (по анкеті: «Історична свідомість: погляд на 

проблему її формування студентської молоді», 2006 р., опитано 200 респондентів, серед них 91 з 

факультету педагогіки, психології і соціальної роботи і 109 студентів факультету історії, 

політології і міжнародних відносин ЧНУ), деякі студенти відповіли так: «Я вважаю, що потрібно 

знати і пам’ятати минуле України, але минуле немає ніякого відношення і впливу на сьогоднішні 

події»; «Історичне минуле потрібне в рамках навчального курсу «Історії», хто захоче може 

вивчити більше, головне щоб не нав’язувати»; «Я вважаю, що не потрібно пам’ятати минуле, але 

воно дає про себе знати і його буде важко забути»; «Минуле – це історія і воно не потрібне, а 

будувати сучасне і майбутнє необхідно на новій основі» [5, с. 127-128]. Варто зауважити, що такі 

висловлювання не притаманні переважній більшості студентів, але вони є і мабуть на них варто 

звертати увагу при вивченні дисциплін соціально-гуманітарного характеру, а також вибору і 

застосування того чи іншого соціально-технологічного підходу у процесі ефективності 

використання історичної пам’яті при оцінці історичного минулого.  

З метою виявлення критеріїв, які впливають на ставлення молоді до історії свого народу і 

держави, студентам було запропоновано питання: «Чим зумовлена Ваша зацікавленість в 

історії?». У 2000 році (1) (опитування «Деякі проблеми формування історичної свідомості 

молоді») респонденти на перше місце поставили бажання дізнатися правду про минуле – 

34,2%. Далі відзначені такі позиції: бажання знайти відповіді на хвилюючі мене питання – 

23,3%; прагнення здобути уроки з минулого – 16,0%; просто цікавість – 16,0%; потреба для 

практичної діяльності – 8,2%. Дещо інші показники маємо у 2008 році (2) (опитування 

«Проблеми формування історичної пам’яті студентської молоді»), а саме: прагнення 

усвідомити і оцінити минуле, знайти коріння сучасних явищ і подій – 82,5%. Дана відповідь 

підтвердила наші думки, що студенти не тільки хочуть знати правду про минуле, але й 

намагаються усвідомити його і, що найголовніше, знайти та оцінити джерела у минулому тих 

процесів, що відбуваються в наші дні. Це свідчення зростання їхньої самосвідомості, гідності й 

почуття поваги до історичного минулого. Далі йдуть: бажання дізнатись правду про минуле – 

38,3%; бажання знайти відповіді на хвилюючі мене проблеми – 36,2%; потреба у пізнавальній 

та практичній діяльності – 11,1% [5, с. 129-130] (табл. 3).  

Отже, вважаємо, що студентська молодь зацікавлена у знаннях історичного минулого 

України, оскільки вони дають змогу вірно вибирати цінності історичного минулого. Але 

насторожує той факт, що в структурі інтересу до історичного минулого мотиви 

практичного застосування своїх знань займали як у 2000, так і в 2008 роках останнє місце. 

Таке становище, певною мірою, пояснює стан і соціальні підходи до формування історичної 

та соціально орієнтованої підготовки молоді, а також усього процесу формування 

історичної свідомості, позитивного використання історичної пам’яті при оцінці минулого і 

який вони мають вплив на соціальну поведінку в українському суспільстві (тут важливо 

виділити регіональні особливості поведінки й оцінки історичного минулого). Ситуацію 

бажано змінювати. І думається саме зараз, коли зросли можливості для використання 

соціально-технологічних підходів і аналізу застосування знань минулого, які допоможуть 

науковцям, політикам, громадським діячам і організаціям у практичній діяльності по роботі 

з удосконалення соціально-політичної, економічної, культурної ситуації в країні.  
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Таблиця 3 

Зумовленість інтересу молоді до історії 

№ 

№/п 

Запитання 

респондентам 

 Результати опитувань (в % до 

загальної кількості опитуваних) 

1. Чим зумовлений 

інтерес молоді до 

історії? 

Д
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 Школярі 20,0 18,8 11,3 3,1 41,3 3,8 1,9 

 Студенти 

історичного 

факультету ЧНУ 

4,3 28,6 20,0 11,3 24,1 11,3 0,4 

 в т.ч. І курс 2,0 36,0 24,0 4,0 32,0 0,0 2,0 

ІІ курс 6,7 26,7 26,7 6,7 26,7 6,5 0,0 

V курс 4,3 30,4 17,4 26,1 21,7 - - 

 Студенти 

математичного 

факультету 

225,0 18,8 66,3 9,4 37,5 33,1 00,0 

 в т.ч. І курс 33,3 14,3 14,3 4,8 33,3 0,0 0,0 

ІІІ курс 25,0 25,0 0,0 6,3 37,5 6,3 0,0 

ІVкурс 20,0 20,0 4,0 16,0 40,0 0,0 0,0 

 Студенти 

факультету 

іноземних мов 

114,3 14,3 118,6 4,8 42,9 44,8 00,0 

 в т.ч. І курс 14,3 21,4 21,4 0,0 42,9 0,0 0,0 

ІV 

курс 
8,3 16,7 8,3 16,7 50,0 0,0 0,0 

V курс 23,5 11,8 23,5 0,0 41,2 0,0 0,0 

 Викладачі і 

працівники ЧНУ 
18,8 18,8 18,8 12,5 25,0 0,3 0,0 

 Разом По ЧНУ 116,8 24,3 114,6 8,6 33,0 22,2 00,5 

 Студенти медичного 

інституту 
111,8 17,6 223,5 5,9 1,3 112,9 00,0 

 Разом 

по студентам 
116,0 23,3 116,0 8,2 34,2 119,6 00,9 

2. Чим зумовлений 

Ваш інтерес до 

історії? 

       

 Педагогічний 

факультет 
9,6 15,9 38,7 2,7 19,7 - - 

 Історичний 

факультет 
3,2 20,3 43,8 8,4 18,6 - - 

 Показник по двох 

факультетах 
12,8 36,2 82,5 11,1 38,3 - - 

Загалом відповіді респондентів у 2000 і 2008 роках свідчать, що інтерес до національної 

історії залишається, а необхідність в історичних знаннях, особливо практичного застосування, 

велика, оскільки в них молодь намагається відшукати відповіді на хвилюючі їх питання як 

минулого, так і сучасного. Звідси напрошується висновок, що цим проблемам варто приділяти 
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більше уваги і часу на всіх етапах соціалізації – від сім’ї і загальноосвітньої школи до вищих 

навчальних закладів, державних установ та громадських організацій. Складні питання соціально-

історичного минулого мають стати сферою позитивних соціальних ідей, творчих дискусій і 

розгорнутої наукової практики. Тоді погляд і ставлення до історичного минулого позбавляться 

будь-якої кон’юктури, очистяться від деформацій, не абсолютизуватимуться події й історичні 

особи, а об’єктивно намагатимуться оцінювати їхню справжню вартість у соціально-історичному 

часі. Загалом вважаємо, що проблемами історичного минулого, історичної пам’яті, мови, 

культури, традицій тощо мають займатися професійні науковці – історики, соціологи, етнографи, 

культурологи, філологи та інші, але тільки не політики, оскільки вони, як правило, 

використовують ці складні питання для вирішення своїх політичних амбіцій. Наглядним 

прикладом цього є погіршення стосунків між стратегічними партнерами Україною і Польщею 

саме на ниві історичного минулого. 

Для більш ефективної практичної роботи з молоддю з питань функціонування у суспільстві 

історичної пам’яті та виділення цінностей історичного минулого важливо знати, які проблеми 

історичного минулого цікавлять молодих людей найбільше. На перше місце в опитуванні 

«Проблеми формування історичної пам’яті студентської молоді» респонденти ЧНУ (факультет 

педагогіки, психології та соціальної роботи і факультет історії, політології та міжнародних 

відносин) поставили: творення української державності – 51,4%; друге місце посідає сучасний 

період України – 44,7%; на третьому – діяльність ОУН та УПА – 40,0%. Далі йдуть: Друга світова 

війна – 25,5%; «культ особи» Сталіна – 24,4%; Україна в складі СРСР – 9,0 %; молодіжний рух в 

Україні – 8,8%; історія зарубіжних країн – 7,9%; історія національної культури – 7,8%; Україна в 

дожовтневий період – 6,9%; дисидентський рух в Україні – 5,1% [5, с. 132] (табл. 4).  

Таблиця 4 

Проблеми історії, які найбільше цікавлять студентську молодь 

 

№ 

п/п 

Запитання та проблеми Результати опитувань (в % до загальної 

кількості опитуваних) 

1 Які проблеми історії Вас 

цікавлять найбільше? 

Педагогічний 

факультет 

Історичний 

факультет 

Індексація 

показників 

01. Питання творення української 

державності. 

18,1 33,3 51,4 

02. Україна в дожовтневий період 

історії. 

1,3 5,6 6,9 

03. Україна в складі СРСР. 9,0 - 9.0 

04. Друга світова війна. 7,5 18,0 25,5 

05. Діяльність ОУН та УПА. 20,0 20,0 40,0 

06. «Культ особи» Сталіна. 15,1 9,3 14,4 

07. Дисидентський рух в Україні. 1,7 3,4 5,1 

08. Історія національної культури. 3,2 4,6 7,8 

09. Історія зарубіжної культури. - 7,9 7,9 

10. Молодіжний рух в Україні. 2,2 6,6 8,8 

11. Сучасний період України. 24,5 20,2 44,7 

12. Інше. 1,8 2,4 4,2 

 

Інформація про структуру зацікавленості молоді до історичної проблематики стане 

початковим матеріалом для гуманітарної та соціально-орієнтованої підготовки молодого 

покоління. На основі виявлених пріоритетів можна формувати гуманітарну й соціальну 

політику як на рівні всієї країни, так і на рівні регіонів, добиватися контакту з молоддю, 

виховувати у неї стимул державницького характеру. Але тут потрібно зауважити, що на це 

питання відповідали тільки респонденти ЧНУ двох факультетів, хоча навчаються на них 

студенти з різних регіонів України. 
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Важливо, на наш погляд, розглядаючи проблеми історичної пам’яті та її ролі при оцінці 

історичного минулого, звернути увагу на думку самих студентів щодо рівня історичної 

пам’яті молоді в Україні.  

Респондентам запропонували питання: «Як би Ви в цілому охарактеризували рівень 

історичної пам’яті молоді в Україні?» (2008 р.). 60,4% відзначили, що на сучасному етапі йде 

процес формування нового типу національної історичної пам’яті. В той же час значна частина 

опитаних – 42,7% дотримувалися думки, що історична пам’ять у молоді майже відсутня, а 11,9% 

вважали, що зберігається старий тип пам’яті. Цікаво, що студенти факультету історії, політології 

та міжнародних відносин ЧНУ, яким найближча ця проблема, вважали, на відміну від своїх колег 

з факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, що історична пам’ять у молоді 

відсутня – 24,7%, а з студентів-педагогів – 18,0% [5, с. 135 – 136].  

Вважаємо, що студенти-історики ближчі до істини, бо дієвої й здорової історичної пам’яті, 

яка є важливим носієм консолідації й зрілості нації та суспільства, бракує не тільки молоді, але й 

українському соціуму загалом. У цьому сенсі буде вірним зазначити, що процеси становлення 

національної історичної пам’яті не легкі, вони потребують нових соціально-технологічних 

підходів, зважених регуляторів соціальної поведінки, кропіткої роботи і часу, а також уваги до 

цих проблем на державному рівні. На таку роботу впливають багато соціальних факторів – 

починаючи від сімейного виховання й навчального процесу від загальноосвітніх шкіл до вищих 

навчальних закладів і закінчуючи соціально-політичним і економічним становищем в країні. 

Підходити до вирішення даної проблематики потрібно в комплексі, де особливу увагу необхідно 

звертати на соціально-технологічні заходи, що враховують формування нового світогляду, 

нового рівня історичної пам’яті, які, у свою чергу, забезпечували б нове осмислення історичного 

минулого, а також усвідомлення важливості розвитку прогресивних змін у державі на сучасному 

етапі. Дані твердження підтверджують відповіді студентів на питання: «Які, на Ваш погляд, 

причини низької або зовсім відсутньої історичної пам’яті?» (2008 р.). Респонденти на перше 

місце поставили: нестабільне соціально-економічне становище в Україні – 58,4%. Серед причин 

також названо: багатовікова залежність України від інших держав – 51,2%; складність політичної 

ситуації в Україні – 37,3%; низький рівень культури – 26,9%; недостатній рівень викладання 

соціально-гуманітарних дисциплін – 10,5%; недостатня чисельність наукових досліджень з цих 

проблем – 5,9% [5, с. 136 – 137]. 

Таким чином, емпірико-соціологічні дослідження дозволяють виробити деякі соціально-

технологічні підходи, висновки і пропозиції щодо впливу історичної пам’яті на оцінку 

минулого та сприйняття цінностей історичного минулого, які передбачають не тільки 

накопичення знань, але й використання соціальних умінь. Ставлення до історичного минулого 

у студентської молоді залишається не байдужим, цікавість до історії не падає, студентам 

притаманне бажання не тільки знайти відповіді на хвилюючі їх питання, але й усвідомити та 

оцінити проблему історичного минулого, яке є важливим для сучасності, вміти вибирати 

цінності минулого та застосовувати позитивний досвід історичного минулого у своїй 

практичній соціальній діяльності. Разом з тим, процеси і підходи до виявлення рівня історичної 

пам’яті студентської молоді показують суперечливу тенденцію: з одного боку – наявна 

соціально-політична потреба в знаннях про історичне минуле, а з іншого – слабка можливість 

їх задоволення і особливо практичної реалізації, внаслідок зазначених причин.  

У процесі проведення емпіричних досліджень і застосування соціально-технологічних 

підходів при вирішенні цих завдань необхідно ефективніше використовувати можливості самих 

вищих навчальних закладів. Цьому будуть сприяти використання таких соціальних технологій як:  

 впровадження нових методик викладання історичних, соціологічних, філософських, 

культурологічних дисциплін, що виявлятимуть у студентів їх знання і ставлення до 

історичного минулого та їх діячів;  

 проведення дискусій, студентських конференцій, всеукраїнських наукових олімпіад 

на історичну, соціологічну, політологічну, етнографічну, археологічну тощо тематику, які 

зачіпають проблеми історичного минулого і сучасності;  
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 розробка різноманітних спецкурсів, до прикладу: «Молодь у трансформаційних 

процесах: історія і сучасність», «Молодь у боротьбі за незалежність України», «Національна 

самосвідомість: проблеми становлення і збереження», «Історична пам’ять і боротьба символів 

минулого на сучасному етапі», «Соціологія національної безпеки», «Сучасні технології 

інформаційної війни», «Історична соціологія», «Соціологія гібридної війни» та ін.;  

 підвищення вимог до історичної, соціологічної, політичної, економічної, правової 

освіти і культури студентів з боку викладачів та адміністрації вищих навчальних закладів; 

 створення спеціальних програм емпіричних досліджень по вивченню історичного 

минулого і як воно впливає на сучасність та ін.  

Крім цього, особливо сьогодні, важливе значення відіграють засоби масової інформації, 

насамперед, Інтернет, оскільки сучасна молодь найбільше часу проводить саме за 

комп’ютером. Важливо зрозуміти, що певним чином врегулювати стихійний характер 

негативного впливу на історичну пам’ять мають змогу професійно створені сайти на 

соціально-історичну тематику, де студенти змогли б висловити своє відношення як до 

сучасності, так і до історичного минулого. Залишається важливість також телебачення, 

радіо, газет і журналів де б приділялося більше уваги історії нашої держави і народу, 

частіше пропонувалися передачі і друкувалося би більше статей стосовно як минулих, так і 

сучасних проблем тощо. 

Також для повноцінного і здорового функціонування історичної пам’яті у суспільстві та 

виділення цінностей історичного минулого необхідно більше уваги приділяти національному 

колориту, культурі, традиціям, звичаям, побуту свого народу, адже саме в них мудрість, 

гідність, багатство і споконвічне прагнення до незалежності усіх, без виключення, націй і 

народів. Думається, що саме українській нації цій проблемі сьогодні необхідно приділяти 

особливу увагу, а фактор соціальної значимості історичної пам’яті тут може відігравати, як 

позитивну, так і негативну роль у залежності від її практичного використання різними 

соціальними групами, національними товариствами і політичними партіями. 

Висновки. Підбиваючи підсумки з проблем емпірико-соціологічних досліджень 

історичної пам’яті, необхідно зазначити, що сучасність з її конфліктними ситуаціями і 

протиріччями зобов’язує знаходити і утверджувати нові соціальні технології та методи, 

теоретичні обгрунтування і практичні кроки з питань виховання історією, використання її 

соціального досвіду для сучасності. Проблема залишається відкритою і потребує 

подальшого вивчення. Потенційні можливості для цього є, адже життя не стоїть на місці, 

воно змінюється, а разом з ним міняються соціальні технології, підходи, методи, принципи, 

духовно-моральні засади історичної пам’яті, яка своїми функціями і певним рівнем 

сформованості допомагає виділити й утвердити цінності історичного минулого для 

українського суспільства загалом.  
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Volodymyr Perjun 

Empire-sociological researches of historical memory 

 

The article deals with the issues of the historical past, the attitude towards it from the point of view 

of sociological knowledge, historical memory and its place and role in the process of measuring 

behavioral effects of the assessment of the past. The empirical and sociological analysis of the historical 

past, historical memory is not only scientific, but also practical, since these problems of the socio-

historical past affect the present and those complicated processes that take place in Ukraine. 

The peculiarity of sociology as a science since the beginning of its formation is that it 

appealed and continues to address practical practical problems. The development of a 

sociological theory opens up new opportunities for the empirical study of the socio-historical 

problems of the past, having a continuation in modern times, prompting sociologists to scientific 

and practical interest in research covering the problems of the sociological dimension of the past, 

the evaluation of the activities of its prominent figures, as well as what role these processes 

belong to historical memory. Moreover, in front of Ukrainian sociology, the urgent tasks that need 

to be addressed, namely: the place and role of historical memory for the present; an empirical 

study of the values of the historical past of Ukraine and the struggle of the past and the present in 

the symbolic social space; citizens' assessment of their historical past in different regions of the 

country, etc. The following issues are relevant and timely: what place are the problems of the 

past, historical memory in the development of contemporary sociology?; realized by modern 

sociologists in this relatively new field of sociological knowledge?; what are the next steps in the 

development and popularization of empirical and sociological studies of historical memory, 

measurement of behavioral effects of evaluation and relation to the past of Ukraine? etc. In the 

article, we will attempt to comprehend this scientific and practical problem and understand its 

place and significance in the system of sociological knowledge. 

Keywords: historical memory, historical past, present, behavioral effects, social technologies, 

empirical and sociological researches, society, regional features, students' youth, sociological knowledge. 
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ:  

ВІД ПООДИНОКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЖИТТЯ ПАРАФІЙ ДО СОЦІОЛОГІЧНОГО 

ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

 

У статті здійснюється аналіз становлення окремої галузі соціологічних досліджень у 

сфері соціального служіння релігійних організацій. Дається характеристика виділених 

автором періодам дослідження проблем соціального служіння, здійснюється узагальнення 

наукових пошуків суспільствознавців і священників у дослідженнях проблем соціального 

служіння, що мали зазвичай описовий та локальний характер. Визначається роль Другого 

Ватиканського Собору в регламентації і окресленні ролі та основних напрямів соціального 

служіння, узагальнюються напрацювання американських та західноєвропейських 

дослідників в галузі вивчення соціального служіння. Окреслюються пізнавальні можливості 

теорії організацій у вивченні соціального служіння церков, дається оцінка розробкам 

сучасних соціологічних досліджень у дискурсі соціального служіння. 

Ключові слова: соціальне служіння, конгрегація, церква, конфесія, соціальна 

допомога, соціологічні дослідження, організаційний підхід. 

 

Постановка проблеми. Соціальне служіння церков із часів Середньовіччя частково 

відображало участь соціальних інститутів у процесах врегулювання соціальних негараздів 

та підтримку соціально нестабільних верств населення. Приклади перших притулків для 

знедолених, хворих, дітей-сиріт при монастирях та, навіть, милостиня, котру церква 

закликала праведних християн подавати нужденним, відображає зародження напрямку 

соціальної допомоги. Однак, наукових праць із дослідження даної проблеми до початку ХХ 

століття досить мало і соціальне служіння досліджувалось у більш широкому контексті 

вивчення питань релігійних взаємовідносин.  

Разом з тим, розвиток громадянського суспільна та посилення ролі недержавних 

організацій у вирішенні соціальних питань і соціального забезпечення зокрема, на початку 

ХХ століття актуалізують соціологічний інтерес до вивчення проблеми. Надання допомоги 

усім нужденним, яке притаманне християнству і зазначене у священних книгах, 

розгортається у концепції із соціального служіння та регламентується соціальними 

доктринами. Соціальна допомога постає не як інструмент для врегулювання соціальних 

проблем та стабілізації кризових станів суспільства, а як феномен, притаманний 

суспільству, закладений в основу його існування та розвитку. І саме у процесі надання 

соціальної допомоги та здійснення відповідних практик реалізується соціальне служіння. 

Ще до 20-х рр. ХХ ст. у науковій літературі з’являються поодинокі згадування вивчення 

конфесійної соціальної діяльності в США та Західній Європі. Однак, ці дослідження носили 

описовий, несистемний характер, проводились, здебільшого, у вигляді кейс-стаді та були не 

репрезентативні. Зрештою, на початку ХХ ст. у зв’язку із соціально-політичними 

зрушеннями, дослідження соціального служіння привертають увагу соціологів та розпочато 

пошук теоретичних і практичних інструментів для проведення соціологічних досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Представники ранніх досліджень 

соціального служіння Дж. Фіхтер, Дж. Льюїс, Дж. Вінд, П. Дуглас здійснили опис історії 

ранніх католицьких і протестантських позабогослужбових практик. Зокрема, Дж. Фіхтер 

виділяє 4 типи прихожан та ступінь їх залученості до соціального служіння. З іншого боку, 

П. Дуглас розробив типологію християнських релігійних організацій за ступенем 

включеності в соціальне служіння.  
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Варто зазначити, що на розвиток досліджень соціального служіння так чи інакше 

впливали зрушення у католицькому догматичному дискурсі. Зокрема, Другий 

Ватиканський Собор та, як наслідок, поява наступних документів: “Пастирська конституція 

про Церкву в сучасному світі” – “Gaudium et spes”; “Догматична конституція про Церкву” – 

“Lumen Gentium”, “Декларація про релігійну свободу” – “Dignitatis humanae”; “Декрет про 

апостольство мирян” – “Apostolicam actuositatem”; Енцикліка Папи Павла IV – «Ecclesiam 

suam» та енцикліки Папи Іоана Павла ІІ. 

Серед доробку соціологів у галузі вивчення соціального служіння помітне місце 

займають праці К. Дадлі – “Від узвичаєної Церкви до соціального служіння: Дослідження 

елементів, що сприяють мобілізації конгрегацій”, Н. Аммерман – “Стовпи віри”, М. Чавеса – 

“Конгрегації в Америці”, К. Джексона та М. Чавеса – “Настільна книга із вивчення 

конгрегацій”. Останні працювали в інституті Албан (the Alban Institute), своєрідному центрі 

соціального аудиту для ліберально орієнтованих конфесій. З позицій організаційного 

підходу досліджували соціальне служіння Н. Дж. Демерат, П. Холл, Е. Сміт, Р. Вільямс та 

ін. Результати їх співпраці висвітлені у книзі “Священні кампанії: організаційні аспекти 

релігії та релігійні аспекти організаціцій”. 

Відомим дослідником соціального служіння в соціології США є Р. Кнаан. Серед його 

робіт – “Неукладена угода. Співпраця у залузі соціальної роботи та релігії”, “Невидима 

рука підтримки. Американські конгрегації та забезпечення добробуту”. Проблемам 

структури соціального служіння, його ресурсів та агентів присвячені роботи Р. Сайдера та 

Х. Унру – “Служити суспільству, рятуючи душі: розуміння впливу фактору віри в 

соціальному служінні церкви” 

Британську соціологію у галузі вивчення соціального служіння церков представляють 

М. Гест, М. Харріс, К. Тастінг та Л. Вудхед. М. Харріс та її праця “Різностороння турбота – 

соціальна робота та релігійні конгрегації” наголошує на істотний вплив соціального 

служіння християнських церков на добробут Великобританії, незважаючи на досить 

невелику кількість досліджень даної проблематики. 

Вітчизняні дослідження соціального служіння здебільшого проводяться 

релігієзнавцями. Однак, варто виокремити внесок у розвиток даної соціологічної галузі 

В. Докаша, О. Іванкової-Стецюк, С. Яремчука, О. Здіорука, О. Сагана, Ю. Решетнікова, 

О. Кисельової, П. Ганулича та дослідження Центру Разумкова. 

Відштовхуючись від рівня дослідженості даної проблеми та потреби в систематизації і 

аналізі наукових обстежень соціального служіння, автором сформульовано наступну мету: 

проаналізувати дослідницький матеріал щодо розуміння соціального служіння від окремих 

конфесійно спрямованих проектів до соціологічних досліджень. Внаслідок поставленої 

мети, сформовано такі завдання статті: 

 виокремити найбільш значущі для науки звернення до проблем соціального 

служіння серед представників конфесійно орієнтованих досліджень; 

 охарактеризувати напрацювання соціологів у США та Західній Європі в галузі 

дослідження конгрегацій (congregational studeis); 

 дати оцінку пізнавальним можливостям органістичної теорії в дослідженнях 

соціального служіння; 

 проаналізувати типології соціальних програм релігійних общин. 

Для проведення ретроспективного аналізу ми пропонуємо умовно виокремити 3 періоди в 

розвитку американських та західноєвропейських досліджень. Перший період (перша половина 

ХХ ст.) презентують ранні дослідження американських суспільствознавців і представників 

католицького середовища. До другого періоду (90ті рр. ХХ ст.) належать праці американських 

соціологів, котрі намагалися застосувати теорію організації у дослідженнях соціального 

служіння церков. Третій період презентують доробки соціологів нашого часу (від 2000-х рр.) та 

комплексний соціологічний підхід до вивчення проблеми. Окрема увага буде приділена 

вітчизняному доробку в дослідженні даної проблематики. 
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Виклад основного матеріалу. 1. Ранні дослідження соціального служіння на поч. ХХ 

ст. у США та Великобританії мають характер розвідок та здійснювалися 

суспільствознавцями і представниками католицького та протестантського середовища. 

Однак дані поодинокі дослідження перш за все актуалізували тему соціального служіння у 

науковому товаристві та стали першим джерелом інформації.  

У 20-ті рр. ХХ ст. американський дослідник П. Дуглас провів дослідження 

протестантських конгрегацій на предмет участі у практиках із надання соціальної допомоги 

та розробив їх типологію. 

Першу групу – “типово розвинені конгрегації” складають більшість протестантських 

церков, котрі рідко, але все ж практикують соціальне служіння, на кшталт релігійної освіти. 

Друга група – “недорозвинуті конгрегації” не виконують навіть основних функцій та часто 

розташовані у маленьких бідних містечках. Третя група – “соціально-орієнтовані конгрегації” 

теж малочисельна, однак займається організацією соціального служіння та надає соціальну 

допомогу поза власною релігійною спільнотою. Варто зазначити, що на поч. ХХ ст. соціальне 

служіння як феномен тільки зароджувалось у США, а для Європи взагалі було незнайоме, 

тому дослідження П. Дугласа і виділена ним група т.зв. “socially adopted” конгрегацій 

засвідчує появу даного комплексу практик серед протестантських церков. 

У 40-50-ті рр. ХХ ст. у католицькому середовищі були проведені соціально-демографічні 

описи пастви, які були покликані з’ясувати склад окремо взятої парафії та охарактеризувати 

участь парафіян у богослужбових практиках. Показовим є те, що увага приділялася не лише 

участі у таїнствах, а у залученості парафіян до життя релігійної спільноти загалом. Опис 

проводився як священиками на місцях, так і співробітниками конфесійних інститутів та 

релігійних орденів. Дані розвідки стали основою та поштовхом католицького середовища до 

прийняття важливих для розвитку соціального служіння документів [6]. 

Знаковими католицькими кроками до проголошення необхідності соціального служіння 

стали документи, прийняті на Ватиканських Соборах середини ХХ ст. Так, у “Пастирській 

конституції про Церкву” (“Gaudium et spes” 1965 р.), прийнятої на Другому Ватиканському 

Соборі, проголошується рівність людей та суспільний характер їх покликання. Також 

звернено увагу на необхідність сприянню всезагальному благу та участі у цьому кожного 

вірянина. У декреті “Про служіння та життя священика” наголошується на тому, що 

пастирська робота не повинна обмежуватись турботою про вірян, а має сприяти 

становленню “істинної християнської спільноти”. Власне, останнє декларує участь 

священиків у житті всієї спільноти, а не лише парафії [7, с.170]. 

У декреті “Про апостольство мирян” (“Apostolicam actuositatem”) засвідчується 

відповідальність мирян не лише за спасіння власної душі, але й оточуючого – соціального світу. 

Декрет закликає віруючих працювати не лише в стінах парафії, а й у соціальному середовищі, що 

сприятиме вирішенню питань людського спасіння. Знаковою стала енцикліка папи Павла VI 

“Своїй Церкві” (“Ecclesiam suam”, 1964 р.), в якій понтифік закликав до діалогу Церкви із 

сучасною людиною. На його думку, такий діалог сприятиме спасительській діяльності Церкви. 

Надалі справа розвитку соціального служіння була продовжена Іоаном Павлом ІІ, котрому 

належать такі документи як: “Працею своєю” (“Laborem exercens”, 1981 р.); “Турбота про 

соціальні справи” (“Sollicitudo rei socialis”, 1987 р.); “Сотий рік” (“Centesimus annus”, 1991 р.). 

У Америці в 50-х рр. ХХ ст. Дж. Фіхтер зробив спробу дослідити ступінь залученості 

католиків до позабогослужбових практик. У своїй праці “Dynamics In The City Church” 

(1951 р.) Дж. Фіхтер аналізував участь парафіян у зборах пожертв (фондрайзинг), 

просвітницькій діяльності, дозвіллі, облагороджуванні території тощо. В результаті 

дослідник виділяє чотири типи прихожан: “Приходське ядро”; “Середньостатистичні 

католики”, “Маргінальні католики” та “Непрактикуючі католики”, які так чи інакше беруть 

участь у позабогослужбовій діяльності. Остання, на думку Дж. Фіхтера, і стає одною із 

головних утворюючих практик парафіяльної спільноти [6]. 

2. Організаційний підхід при вивченні соціального служіння був популярним серед 

соціологів у другій пол. 90-х рр. ХХ ст. Зокрема, спроби застосувати теорію організації 
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отримали поширення у представників інституту Албан, котрий виник як осередок 

консалтингу ліберально спрямованих церков. У цей час “ринок” релігійних організацій в 

Америці надзвичайно широкий, а конкуренція набирає обертів. Тому соціальна допомога як 

низка практик позабогослужбової діяльності розглядається на кшталт спроби вижити на 

“ринку послуг”. А інститути, такі як Албан, стали консультативними центрами для 

релігійних організацій. Варто зауважити, що поява таких структур дала поштовх до 

проведення комплексних соціологічних досліджень у сфері вивчення соціального служіння. 

Так, представник інституту Албан – К. Дадлі створив першу хрестоматію із дослідження 

релігійних конгрегацій. Сам К. Дадлі зазначав, що соціальне служіння – основний спосіб 

“виживання” релігійних організацій, котрий дозволяє їм бути конкурентоспроможними та 

збільшувати чисельність їх послідовників [13, с.198]. У цей час науковці намагаються 

створити методологію дослідження конгрегацій та їх соціального служіння, щоб надати 

керівництву релігійних спільнот практичні інструменти для виявлення проблем, їх рішення 

та вибору оптимальних напрямків діяльності загалом. 

Таким чином, було адаптовано організаційний підхід із врахуванням специфіки 

(релігійний фактор), значення котрого, однак, часто взагалі не брали до уваги, або 

відводили йому переферійну роль. Власне прихильники організаційного підходу заявляли, 

що релігійні організації варто досліджувати як й інші соціальні організації. Такий підхід 

має низку здобутків. По-перше, концептуалізує релігійну спільноту як соціальну 

організацію та надає соціологам інструмент її вичення. По-друге, вперше соціальне 

служіння визначене як конфесійна соціальна допомога, котра існує паралельно із 

соціальною роботою. Якщо ж соціальне служіння постає як комплекс практик із надання 

соціальної допомоги в межах діяльності релігійної організації, то чому не може бути 

частиною соціальної політики, котра реалізується державними соціальними організаціями 

через практики соціального захисту – соціальну роботу? Недоліком даного підходу постає 

їх описовість та нехтування аналітичною складовою дослідження. Разом з тим, 

організаційні теорії мають пізнавальні можливості в дослідженні соціального служіння та 

потребують критичного осмислення їх внеску в розвиток соціологічної науки. 

Черговий поштовх у розвитку соціального служіння в США та, як наслідок, інтерес до 

цього явища у соціологів спричинений соціально-політичним зрушенням. У 1996 р. був 

прийнятий закон “Про особисту відповідальність та наданні можливості 

працевлаштування” (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act), котрий 

зобов’язав адміністрації штатів надати право релігійним організаціям, разом із 

некомерційними структурами, працевлаштовувати громадян. Разом з тим, релігійним 

організаціям було дозволено зберегти право застосовувати свою символіку (на кшталт ікон) 

та інших релігійних атрибутів при наданні соціальної допомоги. Нові свободи у сфері 

соціального служіння були надані релігійним спільнотам із прийняттям т.зв. “Законів 

Буша”. У 2001 р. Дж. Буш видав два законопроекти, внаслідок котрих на базі Білого дому 

був створений Департамент з питань релігійних та громадських ініціатив (White House 

Office of Faith-Based and Community Initiatives). Такий крок вивів на новий рівень роль 

релігійних спільнот у наданні соціальної допомоги, адже, разом з тим, вони отримали право 

брати участь у програмах із державного фінансування. Влада США проголосила, що 

релігійні організації часто можуть швидше реагувати на суспільні негаразди та краще за 

державні структури надавати соціальну допомогу на місцях. Для більш ефективного 

врегулювання їх діяльності на місцевому рівні Дж. Буш ініціює створення подібних 

департаментів у п’яти штатах. Внаслідок цих законодавчих ініціатив наразі у кожному 

штаті існують структури із врегулювання діяльності релігійних (faith-based) організацій. Ці 

структури покликані всіляко допомагати релігійним організаціям брати участь у грантах на 

отримання державного фінансування та залучати нові конгрегації до співпраці [10, с.45]. 

Як наслідок, у 1998 р. стартує низка національних вибіркових обстежень церков. Серед 

них: “National Congregations Study” (NCS, 1998 р.), “Faith Communities Today – Cooperative 

Congregations Study Project” (1999 р.), та міжнародний проект – “International Congregational 
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Life Survey” (2001 р.) за участі Нової Зеландії, Австралії та Англії. Проведені дослідження 

намагались дати відповідь на питання щодо: 

 долі конгрегацій; 

 ступеня залученості до практик із надання соціальної допомоги (соціальне 

служіння); 

 створення портрету сучасної конгрегації; 

 соціально-економічних факторів, котрі сприяють розвитку соціального служіння 

конгрегацій; 

 різновидів наданої соціальної допомоги як позабогослужбових практик конгрегацій; 

 долі бюджету, котрий виділяється конгрегацією на соціальне служіння. 

3. Сучасні дослідження соціального служіння церков (починаючи із 2000-х рр.) спрямовані 

на визначення різновидів та змісту соціальних програм. Релігійна спільнота виступає як 

“провайдер” соціальних послуг [6]. Що розуміти під поняттями ‘соціальна програма’ та 

“соціальні послуги”? На думку американського соціолога Р. Кнаана, одностайної відповіді бути 

не може, адже все залежить від завдань дослідження. У своїй книзі “The Invisible Caring Hand. 

American Congregations and the Provision of Welfare” (2000 р.) він виділяє шість типів релігійних 

організацій (за розміром географічної протяжності), котрі надають соціальні послуги 

(здійснюють соціальне служіння): 1) місцеві конгрегації (local congregations); 2) міжконфесійні 

агентства та екуміністичні коаліції (erfaith agencies and ecumenical coalitions); 3) міські та 

регіональні релігійні агентства (citywide and regionalwide sectarian agencies); 4) національні 

проекти та організації під релігійним патронажем (national projects and organizations under 

religious auspices); 5) параконфесійні організації захисту та допомоги (paradenominational 

advocacy and relief organizations); 6) міжнародні організації із релігійною приналежністю 

(regiously affiliated international organizations) [13, с.27]. 

У підсумку, Р. Кнаан визначає соціальне служіння як діяльність, котру здійснюють 

члени релігійної організації (незважаючи на конфесію) з метою покращення якості життя 

всередині своєї спільноти [12, с. 78]. Визначаючи поняття “соціальне служіння” 

притаманним католицькому середовищу, Р. Кнаан пропонує вживати нейтральне 

позначення даного феномену – “соціальні послуги”. Наголошуючи на тому, що такі послуги 

члени конгрегації надають всередині власної спільноти, тобто “ком’юніті” (англ. – 

community), Р. Кнаан розуміє місцеву територіальну, а не конфесійну спільноту. 

У праці “Неукладена угода. Співпраця у галузі соціальної роботи та релігії” (The Newer 

Deal. Social Work and Religion in Partnership, 1999) він пропонує розрізняти поняття 

“соціальна програма” та “сфера послуг” у соціальному служінні. Перше свідчить про сферу 

застосування або ж кризову ситуацію чи групу. А друге – сфера послуг, котра містить набір 

практик, що здійснюються для реалізації допомоги. Наприклад, якщо сфера застосування 

медицина, то у послуги входить медичне консультування, надання медикаментів, 

організація пунктів прийому та допомоги громадянам тощо. 

Інші американські соціологи – Х. Унру та Р. Сайдер під “соціальним служінням” 

розуміють будь- які спільні (із усіма членами спільноти) зусилля Церкви з метою 

повпливати на суспільство та покращити якість життя тих, хто не є членами Церкви [16, 

с.28]. Ці науковці пропонують цікаву класифікацію допомоги, котра надається релігійними 

спільнотами. Вони виділяють чотири типи допомоги: 

1. допомога нужденним (“дати рибу тому, хто голодує”) – найперші практики 

допомоги, серед яких надання їжі, житла, одягу тощо. 

2. особистісний розвиток (“навчити того, хто голодує як ловити рибу”) – надати 

нужденним способи персонального розвитку серед яких знання, навички, вміння 

реалізувати себе в суспільстві, сприяти покращенню психоемоційного стану знедоленого. 

3. розвиток спільноти (“надати людям знаряддя для ловлі риби”) – працевлаштувати та 

надати житло, мед.допомогу для людей, котрі знаходяться в скрутному життєвому становищі. 

Таким чином, сприяти врівноваженню спільноти та зниженню ризиків (крадіжки, хвороби тощо). 
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4. системні зміни (“допомогти кожному отримати доступ до ставка з рибою на рівних, 

справедливих засадах”) – вирішення суспільних негараздів у сфері політики, освіти, 

соціального забезпечення тощо [16, с.45]. 

Варто зазначити, що найбільш помітні дослідження соціального служіння в США також 

отримали поширення і у Великобританії. Англійська дослідниця М. Харріс звертає увагу на 

схожість осередків із надання допомоги релігійними організаціями та некомерційних 

(громадських) організацій. Спільним М. Харріс вважає саму природу допомоги (безоплатна, не 

потребує будь-якої подяки), ролі її агентів, супротив формалізації структури організацій. А 

також вона виділяє й відмінні риси. Серед яких, наприклад, характер побудови стосунків між 

лідерами та послідовниками / керівником та підлеглими [15, с.65]. 

В український соціології проблемами соціального служіння, як правило, займаються 

релігієзнавці. Найбільш помітним серед соціологічних досліджень постає опитування, яке 

проводиться Центром Разумкова “Релігія і Церква в українському суспільстві: конфесійний 

розподіл” (останнє – 2016 р.). Дослідження покликане з’ясувати ставлення представників 

різних конфесій до найбільш значущих проблем суспільства та їх участь у різних сферах 

життя соціуму. Також можна зустріти поодинокі дослідження окремо взятих науковців. 

Наприклад, В. Докаш “Актуальні проблеми соціального служіння протестантських 

деномінацій в умовах формування громадянського суспільства”, Н. Гаврілової “Нові форми 

соціальної діяльності релігійних організацій”, О. Василинець “Cоціальна функція Церкви в 

умовах трансформації українського суспільства: державно-управлінський аспект” та 

В. Любчук “Особливості соціального служіння християнських церков в умовах становлення 

громадянського суспільства в Україні”. 

Висновки. Отже, варто зауважити, що ретроспективний аналіз соціального служіння, 

здійснений автором, дозволив визначити коріння вивчення даної проблеми, котре лежить в 

основі природи релігії – готовності допомогти заради досягнення загального блага. А також 

окреслити події, котрі актуалізували наукові обстеження даної проблематики, а саме: 

суспільно-політичні зрушення в американському суспільстві та події в католицькому 

середовищі (Другий Ватикинський Собор). 

Надалі соціологія пробувала застосовувати напрацьований інструментарій, щоб 

задовольнити потреби релігійного середовища у вивченні проблем спільноти та пошуку 

нових орієнтирів. Одним із прикладів такого застосування стали спроби розгляду питань 

дослідження релігійної спільноти з позицій теорії організацій. Хоча даний підхід має низку 

суттєвих недоліків, він яскраво демонструє дослідницький потенціал соціології як науки в 

емпіричних обстеженнях релігійних конгрегацій та соціального служіння, здійснюваного 

ними. Власне, такі масові дослідження з’являються у США вже наприкінці ХХ – на поч. 

ХХІ ст. та продовжують розвиватись і по сьогодні. 

Також автор наголосив на досить низькому рівні зацікавленості українських соціологів 

до даної проблеми. Однак розвиток громадянського суспільства та волонтерського руху 

сприятиме поширенню ролі соціального служіння за прикладом США та Великобританії, 

що, на думку автора, посилить дослідницьку увагу соціологів до вивчення питань 

соціального служіння як форми соціальної допомоги суспільству. 
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Iryna Lazarenko 

Retrospective analysis of social minisry: from everyday life studies  

of parish to sociological survey of the problem 

 

The paper analyzes a process of formation a separate branch of sociological research in the 

field of social ministry of religious organizations. It was mentioned, that some practices of social 

ministry were carried out by Christian church since Middle Ages. It was the first attempts in the 

way of provision a social assistance to socially vulnerable groups of the society. 
It gives a characteristic of some periods in studying problems of social ministry in Christian 

church and society. First, author tried to generalize scientific researches of social scientists and 

Christian priests in studying of social ministry problems. I was noticed, that this researches was 

carried out descriptive and local in nature. But these researches actualize the problem of social 

ministry by religious organizations in scientific area. Secondly, I was mentioned the role of the 

Second Vatican Council in determination and regulation of the main aim and directions of social 

ministry of Christian church. Vatican councils and adopted encyclopedias form the social doctrine 

of the church, indicating the institutionalization of social ministry in the religious environment. 

The Christian church declares its readiness and ability to participate not only in religious 

practices but also to carry out its functions outside the temple. 
Thirdly, paper deals a contribution of American and Western European researchers in the field of 

social ministry studies of Christian church. Defined the cognitive possibilities of the organizations 

theory in the social ministry studies. The author also emphasizes that this approach was developed in 

the research of Alban institute for the development of a strategy for regulating non-confessional 

activities of religious organizations. Also paper gives examples of classification the parish community 

according to the involvement in social service. Finally, it was given an assessment of the development 

of contemporary sociological research in the discourse of social ministry. 
Key words: social ministry, congregation, church, confession, social assistance, sociological 

research, organizational approach.  
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